
 

 

 

 

 

 

 

 

Sipilä Jaana 

Kyläkoulujen lakkautukset oppilaiden kokemina 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Kasvatustieteiden koulutus 

2017 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Faculty of Education   Thesis abstract 

Master's Programme in Education and Globalisation 

Kasvatustieteen koulutus 

Tekijä/Author 

Sipilä Jaana 

      
Työn nimi/Title of thesis 

Kyläkoulujen lakkautukset oppilaiden kokemina 

Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Pro gradu -tutkielma 

Aika/Year 

Toukokuu 2017 

Sivumäärä/No. of pages 

79+1 

Tiivistelmä/Abstract 

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten oppilaat kokevat kyläkoulujen lakkautukset. 

2000-luvulla kyläkoulujen määrä on vähentynyt huimasti, ja oppilaat opiskelevat entistä isommissa kouluissa. 

Tutkimuksessa halutaan selvittää, onko lakkautuksilla vaikutusta oppilaiden kokemuksiin koulusta ja koulun-

käynnistä ja mitkä asiat ovat oppilaille merkityksellisiä koulussa. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty helmi–maaliskuussa 2015. Aineisto koostuu 8. ja 9. luokan oppilaiden eripi-

tuisista kirjoitelmista, joita on yhteensä 11. Kirjoitelmia on sekä tytöiltä että pojilta. Oppilaat ovat entisiä kylä-

koulun oppilaita, jotka ovat koulun lakkautuksen jälkeen siirtyneet yhtenäiskouluun. Heillä on siis kokemusta 

sekä kyläkoulussa että yhtenäiskoulussa opiskelusta ja he pystyvät vertaamaan näitä kouluja keskenään. 

Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti sisällönanalyysin menetelmiä käyttäen. Tutkimustulokset on esitetty 

teoriaosan kyläkoulu- ja oppimisympäristösisältöjä hyödyntäen. Tulosten perusteella ei voida vetää yhtenäistä 

linjaa siitä, miten oppilaat koulujen lakkautukset kokevat. Jokainen näkee asiat yksilöllisesti. Kuitenkin oppi-

laiden mielestä eniten hyviä asioita löytyy kyläkoulusta ja eniten huonoja asioita yhtenäiskoulusta. Tärkeimpi-

nä kouluun liittyvinä asioina oppilaat nostavat esille koulun arkeen liittyviä asioita, yhteisöllisyyden, kouluviih-

tyvyyden sekä koulumatkat ja -kyydit. Näiden asioiden osalta oppilaat näkevät molemmista kouluista niin 

vahvoja kuin heikkojakin puolia. Koulumatkojen ja -kyytien toimimattomuudesta kaikki oppilaat ovat samaa 

mieltä. Kouluviihtyvyyteen liittyy olennaisena osana koulukiusaaminen. Sitä esiintyy molemmissa kouluissa, 

joten se ei ole yhteydessä koulun kokoon ja oppilasmäärään. Kyläkoulun yhteisöllisyys näkyy koulun sisäises-

sä toiminnassa sekä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Yhtenäiskoulussa ei ole havaittavissa samanlaista 

yhteisöllisyyttä kuin kyläkoulussa, vaan oppilaat jakautuvat ryhmiin ”suosittuuden” ja ”nynnyyden” perusteel-

la. Sama ilmenee myös koulun arkisissa tilanteissa, esimerkiksi välitunneilla. Kyläkoulussa kaikki oppilaat pe-

laavat ja leikkivät yhdessä, kun taas yhtenäiskoulussa oppilaat leikkivät omissa porukoissaan. Myös oppitunti-

en pedagogiset ratkaisut ja opettajan toiminta ovat kouluissa erilaisia, koska yhtenäiskoulussa oppilasmäärä 

on suurempi. Tämä tutkimus osoittaa oppilaiden kokemuksia vain yhden kunnan koulujen lakkautuksista, 

joten se ei ole yleistettävissä.  

Oppilasnäkökulmaa on kyläkouluteeman ympärillä tutkittu verrattain vähän, joten tälle tutkimukselle on tut-

kimuskentässä sijaa. Kiinnostavaa olisi tehdä aiheesta tutkimusta pitemmällä aikavälillä. Miten oppilaat koke-

vat koulun lakkautuksen vuoden jälkeen ja mitä he ajattelevat siitä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? 

Tämä tutkimus tarjoaa tietoa kuntien päättäjille opetuksen suunnittelun ja kehittämisen kannalta. Kyläkoulu-

jen ainutlaatuista toimintakulttuuria on vaikea siirtää isoihin kouluihin, joten tärkeämpää olisi kehittää kylä-

koulujen toimintaa nykyisiä opetuksen vaatimuksia vastaavaksi. 

Asiasanat/Keywords  Laadullinen tutkimus, sisällönanalyysi, kyläkoulu, koulun lakkautus, oppimisympäristö 



 

   

Sisältö 

1 Johdanto .................................................................................................................................................. 1 

2 Kyläkoulut ............................................................................................................................................... 4 

2.1 Yhdysluokat ......................................................................................................................................... 6 

2.2 Kyläkoulu oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä ....................................................... 9 

2.3 Koulu kyläyhteisössä ......................................................................................................................... 13 

2.4 Koulujen lakkautukset ....................................................................................................................... 15 

2.4.1 Lakkautusten vaikutus kouluviihtyvyyteen ..................................................................................... 17 

2.4.2 Koulun lakkautuksen vaikutukset kyläyhteisölle ............................................................................ 18 

3 Koulu oppimisympäristönä .................................................................................................................. 20 

3.1 Fyysinen oppimisympäristö ............................................................................................................... 21 

3.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ..................................................................................... 25 

3.3 Tekninen oppimisympäristö ............................................................................................................... 30 

3.4 Pedagoginen oppimisympäristö ......................................................................................................... 32 

4 Tutkimuksen toteutus ........................................................................................................................... 36 

4.1 Laadullinen tutkimus ......................................................................................................................... 36 

4.2 Tutkimusaineisto ja aineiston keruu .................................................................................................. 38 

4.3 Analyysin kulku ................................................................................................................................. 39 

4.3.1 Sisällönanalyysi ........................................................................................................................ 39 

4.3.2 Aineiston analyysi..................................................................................................................... 40 

5 Tulokset ................................................................................................................................................. 44 

5.1 ”Koulu oli oikeastaan keskellä metsää” – koulun ympäristö tärkeänä paikkana ............................... 44 

5.2 ”Muistan koulussamme olleen hyvän ryhmähengen” – yhteisöllisyys osana koulun arkea............... 48 

5.2.1 Oppilaiden väliset suhteet ........................................................................................................ 48 

5.2.2 Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet ................................................................................... 55 

5.2.3 Koulun ja kodin väliset suhteet ................................................................................................. 56 

5.3 ”Opettaja ei kerennyt tulla auttamaan” – pedagogisten ratkaisujen merkitys oppimisessa ................ 57 

5.4 Koulujen hyvät ja huonot puolet ........................................................................................................ 62 

6 Pohdinta ................................................................................................................................................. 65 

7 Lähteet ................................................................................................................................................... 71 

LIITE 1............................................................................................................................................................ 79 





 

   

1 Johdanto 

Kyläkoulujen uhkana ovat viime vuosina olleet paitsi yhteiskunnalliset ja koulutukselliset 

muutospaineet myös syntyvyyden väheneminen ja pienenevät ikäluokat, muuttoliike maan 

sisällä, liikenne- ja viestintäteknologian kehittyminen, koulujärjestelmän kehittyminen, 

tehokkuusajattelu, toimintojen keskittäminen sekä taloudelliset haasteet (Tantarimäki 

2010, 161). Muuttoliike suuntautuu kohti pääkaupunkiseutua, ja koulutusta keskitetään 

kunta- ja kaupunkikeskuksiin. Taloudellisten haasteiden alla keskitytään kannattavuuteen 

ja tehokkuusajatteluun, mikä tarkoittaa usein pienten kyläkoulujen lakkauttamista. (Hietala 

& Kämäräinen 1998, 19.) 

Uuden opetussuunnitelman myötä muun muassa laaja-alainen osaaminen ja pedagogisesti 

monipuoliset oppimisympäristökokonaisuudet ovat oppimisen tärkeitä kulmakiviä. Ope-

tussuunnitelmassa tapahtuneet muutokset asettavat kyläkoulujen toiminnalle entistä tiu-

kempia vaatimuksia, vaikka eivät olekaan merkityksellisiä tähänastisissa lakkautuksissa. 

Koulun täytyy muuttua yhteiskunnan muutosten rinnalla. Muutokset koskettavat kuitenkin 

eniten heikoimmassa asemassa olevia: pienillä kyläkouluilla ei välttämättä ole resursseja 

tarjota oppilailleen samaa, johon isompi kaupunkikoulu pystyy. Lakkautuksista saadut 

säästöt ovat kuitenkin varsin lyhytnäköisiä, eikä lakkautusten pitempiaikaisia seurauksia 

ole ehkä arvioitu.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia oppilaiden kokemuksia kyläkoulujen lakkautuk-

sista. Ovatko asenteet koulunkäyntiin ehkä muuttuneet, hyvässä tai pahassa, isompaan kou-

luun siirtymisen myötä? Mitä seurauksia koulujen lakkauttamisella on lapsen maailmassa? 

Mitkä asiat ovat muuttuneet paremmiksi tai mitkä asiat ovat huonommin koulun vaihtami-

sen myötä? Monia koulujen lakkauttamiseen liittyviä asioita pohditaan usein kunnan, kun-

nan päättäjien tai koulutus- ja sivistyslautakunnan näkökulmasta. Koulujen lakkautukset 

koskettavat kuitenkin käytännössä eniten oppilaita ja opettajia. Opettajia saatetaan aikuisi-

na kuulla näissä suurissa päätöksissä, mutta tulevatko lapset kuulluiksi? He ovat niitä, jotka 

koulua käyvät ja joihin lakkautukset eniten vaikuttavat. Lisäksi aiemmassa kyläkouluja 

käsittelevässä tutkimuksessa näkökulma on usein aikuisten kokemuksissa. Näistä syistä 

haluan tutkia koulujen lakkautuksia nimenomaan lasten näkökulmasta. 
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Etsin tutkimuksessani vastauksia tutkimusongelmaani laatimieni tutkimuskysymysten 

avulla. Nämä kysymykset vastaavat mielestäni niihin ongelmakohtiin, jotka koulun lak-

kauttamispäätöksissä olisi tärkeää huomioida. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1. Miten koulujen lakkautukset vaikuttavat oppilaisiin ja heidän kokemuksiinsa kou-

lusta ja koulunkäynnistä? 

2. Mitkä asiat ovat oppilaille merkityksellisiä koulussa ja koulunkäynnissä? 

Olen tutkimuksessani kiinnostunut ensisijaisesti niistä asioista, joihin ensimmäinen tutki-

muskysymys vastaa. Lähden kuitenkin selvittämään tätä asiaa toisen tutkimuskysymyksen 

avulla, joten kysymykset tukevat toisiaan. 

Tutkimukseni koostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta. Teoriaosa lähtee liikkeelle kylä-

kouluista. Avaan luvussa 2 tarkemmin neljää teemaa: kyläkouluille ominaista yhdysluok-

kapedagogiikkaa, kyläkoulun merkitystä oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kan-

nalta, kyläkoulun roolia kyläyhteisössä sekä kyläkoulujen lakkautuksia. Kolmannessa lu-

vussa tuon esille erilaisia oppimisympäristöjä ja yhdistän ne vielä kyläkoulun aspektiin. 

Teorian valinnalla haluan painottaa nimenomaan kyläkouluja oppimisen ja sosiaalisen 

kanssakäymisen paikkana, kyläyhteisön keskuspisteenä ja oppimisympäristönä, mutta 

osaksi on tehtävä myös vertailua isompaan kouluun. 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

helmi–maaliskuussa 2015 maisteriopintoihin liittyvää metodikurssia varten. Aineiston 

muodoksi valikoituivat kirjoitelmat, koska aineistonkeruun täytyi tapahtua nopealla aika-

taululla ilman merkittäviä erityisjärjestelyitä. Aineisto koostuu pienen pohjoispohjalaisen 

kunnan yhtenäiskoulun 8- ja 9-luokkalaisten oppilaiden kirjoitelmista. Oppilaat ovat entisiä 

kyläkoulun oppilaita, jotka ovat koulun lakkauttamisen jälkeen siirtyneet yhtenäiskouluun. 

Heillä on siis kokemusta sekä kyläkoulussa että yhtenäiskoulussa opiskelusta, ja he pysty-

vät vertaamaan näitä kahta koulua keskenään. Aineiston alkuperäinen funktio ei ole ollut 

toimia pro gradu -tutkielmani aineistona, mutta päädyin kuitenkin hyödyntämään jo val-

miiksi keräämäni aineiston sellaisenaan myös tähän tutkielmaan. 

Neljäs pääluku alkaa laadullisen tutkimuksen kuvauksella. Aineistosta ja aineiston keruusta 

kerron tarkemmin luvussa 4.2. Luku 4.3 koostuu sisällönanalyysin kuvauksesta ja sen so-

veltamisesta oman aineistoni analyysiin. Viidennessä luvussa jaottelen tutkimuksen tulok-
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set ja liitän ne tutkimukseni teoriaosaan. Pohdintaluku kokoaa keskeisimmät tulokset yh-

teen, ja pohdin siinä myös tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta. 

Tutkijana on tärkeää tiedostaa oma positionsa tutkimuksen kontekstissa. Tässä tutkimuk-

sessa tutkijan positio ohjaa tutkimusta jo siitä lähtien, miten olen valinnut aineistoni ke-

räämisen tavan. Tiedän kyseisen kunnan tapahtumia sen verran, että pystyin kohdistamaan 

aineistopyyntöni juuri kyseisen koulun oppilaisiin, koska tiesin heillä olevan kokemusta 

sekä kyläkoulussa että yhtenäiskoulussa opiskelusta. Kunnan tapahtumat ovat muutoinkin 

itselleni enimmäkseen tuttuja, samoin kuin yhtenäiskoulua ja jo lakkautettuja kyläkouluja 

ympäröivä miljöö. Myös oma historiani kyläkouluoppilaana vaikuttaa kiinnostukseeni ai-

heesta, mutta sen avulla voin myös peilata omia kokemuksiani tutkimuksen tuloksiin. 
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2 Kyläkoulut 

Kyläkoulut ja niiden toimintaperiaatteet ovat tutkimuksen kannalta olennaisessa osassa. 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat ovat entisiä kyläkoulun oppilaita, joten he vertaavat 

uutta kouluansa siihen. Aineistossa oppilaat kertovat kyläkoulun ja yhtenäiskoulun hyvistä 

ja huonoista puolista, ja tässä tutkimuksessa haluan nostaa esille nimenomaan kyläkoulun 

erityisiä piirteitä. Niitä avaan seuraavissa luvuissa. 

Kyläkoulun määrittelyyn ei ole yhtä selkeää linjaa, vaan eri tutkijat luokittelevat siihen 

kuuluvaksi erilaisia asioita. Tutkimuksissa yleinen ajatus on, että pieni koulu tai kyläkoulu 

sijaitsee maalla tai haja-asutusalueella, siellä opiskelee alle 50 tai alle 100 oppilasta ja 

opettajia on 1–3, jolloin yhdellä opettajalla on kaksi tai useampi vuosiluokka opetettava-

naan. Lisäksi kyläkoulurakennus on usein keltainen tai punainen, koulua ympäröi läheinen 

luonto, tiivis yhteisö ja kylä. Koulu on kylänsä sydän. Koulurakennus toimii kylän asuk-

kaiden yhteisenä kokoontumis- ja järjestäytymistilana koulutyön ulkopuolella ja kyläkoulu 

on usein myös merkittävä tekijä sosiaalisen pääoman syntymisessä. (esim. Autti & Hyry-

Beihammer 2009; Karlberg-Granlund 2009; Korpinen 2010a; Bagley & Hillyard 2011; 

Autti & Hyry-Beihammer 2014a.) 

Suomalaisen kouluverkon synty alkoi kehittyä, kun Venäjän keisari Aleksanteri II vahvisti 

kunnallisasetuksen vuonna 1865, ja sitä seurasi vuotta myöhemmin kansakouluasetus. 

Kansanopetus siirtyi kirkolta kunnille. Maaseudulla koulujen perustaminen noudatti tiettyä 

kaavaa: ensin perustettiin koulu kunnan keskukseen ja sen jälkeen sivukylille. Kyläkouluja 

rakennettiin usein talkoovoimin, mikä lisäsi yhteisöllisyyttä. Ajatus omin käsin tehdystä 

meidän kaikkien koulusta yhdisti. Kansakoulujen rakentaminen eteni kuitenkin hitaasti, 

sillä vielä 20 vuotta kansakouluasetuksen antamisen jälkeen Suomessa oli lukuisia koulut-

tomia kuntia. Kun suomalaista koulua alettiin rakentaa, oli tarkoitus tehdä kouluja sinne, 

missä on oppilaita. Kansakouluasetuksen mukaan koulunkäynti oli vapaaehtoista, mikä 

saattoi selittää koulujen perustamisen hidasta alkua. Vuonna 1898 asetetun aluejakomäärä-

yksen jälkeen kunnat olivat kuitenkin velvollisia jakamaan alueensa koulupiireihin, joiden 

perusteella lasten koulumatkan pituudeksi sai tulla harvaan asuttuja seutuja lukuun otta-

matta enintään viisi kilometriä. Tämän seurauksena kouluverkko tiheni, ja pian maaseu-

duillakin lähes joka kylässä oli oma koulu. (Viljanen 1998, 8–9.) 
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Erkki Viljasen (1998) mukaan kouluverkon kehittymistä puolsi myös taloudellinen nousu-

kausi ja väestön voimakas kasvu. Pienkouluista tuli tärkeä osa harvaan asuttua ja maaseu-

tuvaltaista Suomea ja sen kouluverkostoa. Vuonna 1921 säädetty oppivelvollisuuslaki teki 

koulunkäynnistä pakollista ja lisäsi koulujen tarvetta entisestään. Sotavuosien jälkeen kou-

lulaisten määrä kasvoi suurten ikäluokkien myötä, mutta kulkuyhteydet olivat vielä huono-

ja. 1950-luvulla asutus levisi jokaisessa kunnassa pohjoisintakin Suomea myöten. Tästä 

seurasi kyläkoulujen määrän hurja kasvu. Maaseutuvaltaisessa Suomessa kyläkoulut ovat 

olleet tärkeä osa kouluverkostoa, kun on saatu koulu joka kylään, lähelle oppilaita. Suoma-

laisen peruskoulun ensisijaisena tavoitteena onkin ollut mahdollistaa koulunkäynti kaikille 

oppilaille riippumatta siitä, missä he asuvat tai mikä heidän sosioekonominen taustansa on. 

(Autti & Hyry-Beihammer 2014a, 1, 4, 10; Hyry-Beihammer & Autti 2014a, 32.)  

Kyläkouluteemaa on tutkittu niin Suomessa kuin ulkomailla. Suomessa muun muassa Esko 

Kalaoja (1988a–e) on tutkinut kyläkouluja monipuolisesti eri näkökulmista kohdistaen 

tutkimuksensa pienten koulujen kehittämiseen. Myös Risto Kilpeläinen (2010), Eira Kor-

pinen (1996; 2010a) sekä Outi Autti ja Eeva Kaisa Hyry-Beihammer (2014a–b; ks. myös 

Hyry-Beihammer & Autti 2014a–b) ovat tehneet kyläkoulututkimusta. Kilpeläinen tutkii 

kyläkouluja oppimis- ja kasvuympäristöinä opettajien näkökulmasta, Korpinen kartoittaa 

kyläkoulujen tilannetta esimerkiksi siitä näkökulmasta, mikä merkitys vanhemmilla tai 

ympäröivällä kylällä on kouluille. Autti ja Hyry-Beihammer ovat tutkineet esimerkiksi 

välituntipihojen sosiaalista oppimista kylä- ja kaupunkikouluissa (2014b) sekä paikallisuu-

den rakentumista kyläkouluyhteisöissä (Hyry-Beihammer & Autti 2014a). Kyläkouluja on 

tutkittu myös muun muassa Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Australiassa, joissa on 

tutkittu esimerkiksi kyläkoulujen sosiaalista vuorovaikutusta (Kvalsund 2004) sekä kylä-

kouluja kyläyhteisössään (Bowie 1995). Kyläkoulut ovat siis maailmanlaajuinen ilmiö. 

Kyläkoulu ja sitä ympäröivät ilmiöt kiinnostavat myös pro gradu -tutkielmien tekijöitä. 

Esimerkiksi Anne-Mari Teirikangas ja Mervi Tolonen (2000) ovat olleet tutkimuksessaan 

kiinnostuneita niin ikään lasten kokemuksista kyläkoulujen lakkauttamisen ja uuteen kou-

luun siirtymisen yhteydessä.  

Käyn seuraavaksi läpi joitakin kyläkouluihin liittyviä piirteitä tarkemmin. Ensin käsittelen 

yhdysluokkaopiskeluun ja -opetukseen liittyviä seikkoja, koska kyläkouluissa opetus ta-

pahtuu pääosin yhdysluokissa. Sen jälkeen avaan kyläkoulun merkitystä oppimisen ja sosi-

aalisen vuorovaikutuksen kannalta ja otan esille myös kyläkoulun roolin kyläyhteisössä. 

Luvussa 2.4 teen vielä katsauksen kyläkoulujen lakkautuksiin. 
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2.1 Yhdysluokat 

Yhdysluokat ovat merkittävä osa kyläkoulun toimintaa. Yhdysluokalla tarkoitetaan eri 

vuosikurssien oppilaista muodostuvaa luokkaa tai vuosiluokkiin sitomattomassa opetuk-

sessa eri-ikäisistä oppilaista muodostuvaa luokkaa (Ops 2014, 38). Yhdysluokkaopetusta 

on kouluissa ollut jo pitkään, mutta vuosiluokaton opetus on Suomessa vielä melko tuore 

ilmiö. Se on otettu kokeilumielessä käyttöön 1980–1990-lukujen taitteessa, josta se sit-

temmin on laajentunut osaksi pienkoulujen arkea. Ei ole olemassa ainoastaan yhtä tapaa 

tuottaa yhdysluokkaopetusta, vaan jokainen koulu, kaupunki ja valtio toteuttavat sitä par-

haaksi katsomallaan tavalla. (Ilo & Kaikkonen 2002, 119, 121.) Itse olen myös käynyt kou-

lupolkuani yhdysluokissa, kun vuosiluokkia esikoulusta kuudenteen luokkaan opetettiin 

kahden opettajan voimin. Heidän opetuksessaan oli luokat 1–2 ja 3–6. Vuosiluokat 1–2, 3–

4 sekä 5–6 kulkivat rinnatusten, jolloin joka toinen vuosiluokka opetteli oppiainesta kään-

teisesti vuorokursseittain. Itse olen opiskellut kolmasluokkalaisena neljännen luokan kirjat 

ja neljännellä luokalla kolmannen luokan kirjat joitain aineita lukuun ottamatta. Esimerkik-

si matematiikan ja englannin oppisisällöt suoritettiin järjestyksessä vuosiluokittain. Myö-

hemmin koulumme oppilasmäärä kasvoi ja koulusta tuli kolmiopettajainen. Silloin – tai jo 

vähän aiemminkin – kouluun tuli myös nollaluokka, jota vastaa nykyisin esiopetus. Silloin 

yhdellä opettajalla oli vuosiluokat 0–1, toinen opetti luokkia 2–3 ja koulun johtaja-opettaja 

työskenteli vuosiluokkien 4–6 kanssa. Yhdysluokat voivat siis vaihdella vuosittain oppi-

lasmäärän mukaan. Kyläkouluissa oppilasmäärät ovat usein pienet, joten 20 oppilaan ope-

tusryhmän muodostaminen vaatii useamman vuosiluokan. Omalla vuosiluokallani meitä 

oli taannoin enimmillään 9 oppilasta ja 3–6-yhdysluokassa oli 21–24 oppilasta vuodesta 

riippuen. 

Yhdysluokan perustamisen syynä ovat kyläkouluissa usein nimenomaan liian pienet vuosi-

luokat, jotta niistä saataisiin kannattavasti yksi luokka. Isommissa kouluissa yhdysluokkia 

syntyy puolestaan liian suurista oppilasryhmistä, joissa kokonainen vuosiluokka ei mahdu 

samaan opetusryhmään vaan muodostetaan kahden vuosiluokan yhdysluokkia. (Kalaoja 

2010, 102.) Tällöin voi muodostua esimerkiksi vuosiluokka 3, vuosiluokka 4 ja yhdys-

luokka 3–4, jossa oppilaista noin puolet on kolmannen luokan oppilaita ja puolet neljännen 

luokan oppilaita. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan yhdys-
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luokkaopetuksessa on mahdollista edetä joko kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaan 

tai osittain vuorokurssiperiaatteella. Tästä jälkimmäisestä minulla itselläni on kokemuksia. 

Silloin opetusta on tärkeää toteuttaa niin, että opetettavat asiasisällöt muodostavat jonkin-

laisen jatkumon ja etenevät johdonmukaisesti. Yhdysluokkaopetusta voidaan toteuttaa 

myös vuosiluokkiin sitomattomasti, jolloin opintokokonaisuuksia ei jaeta vuosiluokkiin, 

vaan niitä voidaan toteuttaa jopa koko koulun tasolla. (emt. s. 38–39.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan yhdysluokkien syntyä 

voidaan vähäisen oppilasaineksen lisäksi perustella pedagogisesti. Yhdysluokat estävät 

liian suurten opetusryhmien syntyä. Niillä voidaan myös edistää opetuksen eheyttämistä ja 

käyttää monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetus tarjoaa oppilaille mahdol-

lisuuksia malli- ja vertaisoppimiseen. Vuosiluokkiin sitomaton opetus eroaa yhdysluokka-

opetuksesta siinä, että se mahdollistaa enemmän eri-ikäisten oppilaiden yhdessä toimimis-

ta. (em. s. 38–39.) Jouko Mehtäläisen (1996, 8) mukaan luokattomuudesta onkin eniten 

hyötyä juuri lahjakkaille ja syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille. Vuosiluokattomuus 

mahdollistaa myös sen, että oppilaat voivat opiskella yksilöllisten edellytystensä mukaises-

ti omaan tahtiin, kun oppilaan etenemistä ei rajoiteta vuosiluokittaisen oppisisällön ja ta-

voitetason mukaisesti. Oppilasta ei myöskään jätetä luokalle. (Ilo & Kaikkonen 2002, 120.) 

Mehtäläinen (1997, 20–31) jaottelee vuosiluokattomuuden eduiksi ja tavoitteiksi oppilai-

den harrastuneisuuden, kiinnostuksen ja motivaation, kypsyystason mukaisen etenemisen, 

sosiaalisen ja henkisen kasvun sekä taloudellisuuden. Taina Peltonen (2010a) puolestaan 

avaa yhdysluokkaopetusta vastaan ja sen puolesta käytyjä kommentteja. Yhdysluokassa 

harjoitetaan sosiaalisia taitoja, sosiaalinen kehitys on erilaista kuin vuosiluokkaopetukses-

sa, kaveriyhteistyön merkitys korostuu, turvallisten oppilas-opettajasuhteiden muodostu-

minen mahdollistuu ja oppilaiden itsetunto sekä vastuullisuus vahvistuvat, kun luokassa on 

mukana nuorempia oppilaita, joita auttaa ja ohjata. Yhdysluokkaopetuksessa myös opetus-

suunnitelman laatiminen helpottuu, koska oppilaat kehittyvät yksilöllisesti eivätkä välttä-

mättä pysty vastaamaan tarkan opetussuunnitelman odotuksiin. Kritiikkinä on esitetty, että 

opettajan tekemät valinnat ohjaavat tiedon kehittymistä ehkä liiaksi, jos painotetaan joita-

kin oppiaineita toisten kustannuksella. Myös itsenäisen työskentelyn ohjauksen ja opettaja-

johtoisen opetuksen vähäisyys saattaa olla ongelmallista. (emt. s. 108–112.) 

Kilpeläinen (2010) on tutkinut suomalaisia kyläkouluja oppimis- ja kasvuympäristöinä ja 

ottanut esille yhdysluokkapedagogiikkaan liittyviä piirteitä. Kilpeläisen mukaan yhdys-

luokkapedagogiikkaan kuuluu kaksi merkittävää seikkaa: yhdysluokkien opetusjärjestelyt 
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ja yhdysluokkien opetusmenetelmät. Opetusjärjestelyillä tarkoitetaan normaalisti kokonai-

suutta, joka on opetustilannetta laajempi. Siihen voivat kuulua erilaiset menettelytavat ja 

pedagogiset ratkaisut. Kilpeläisen tutkimuksessa opetusjärjestelyt jakaantuvat neljään 

osaan – vuoro- ja vuosikurssit, pedagoginen eriyttäminen, oppilaiden eri-ikäisyyden ja 

kummi- ja apuopettajatoiminnan hyödyntäminen sekä oppimisympäristön kehittämispyr-

kimykset. Opetusmenetelmät puolestaan viittaavat niihin opettajan didaktisiin ratkaisuihin, 

joilla hän pyrkii saavuttamaan oppimistavoitteita. Nämä Kilpeläinen jakaa kahteen luok-

kaan: opettajajohtoisen opetuksen ja oppilaiden omatoimisen opiskelun vuorottelu sekä 

eheyttäminen ja yhteistoiminnallisuus opetuksen lähtökohtina. (emt. s. 145, 147.) 

Opetusjärjestelyt ovat normaalista poikkeavia, kun useita vuosiluokkia opetetaan oppitun-

nilla rinnakkain. Yhdysluokkatoiminnan vuoro- ja vuosikurssiperiaatteiden vaihtelu on 

johtanut siihen, että opettajat ovat kehittäneet toimintaansa ja ottaneet koulutyöskentelyyn 

mukaan enemmän yhteistoiminnallisuutta ja oppiaineiden sisältöjen käsittelyä teema-, pro-

jekti- tai urakkatyöskentelyn keinoin. Haasteellista on saada oppisisällöistä selkeitä koko-

naisuuksia. Joka toinen vuosi 5. luokka opiskelee reaaliaineissa kuudennen luokan oppisi-

sältöjä, taide- ja taitoaineissa opiskellaan yleensä vuosiluokkien mukaisesti. Vuosikurs-

siopetusta käytetään esimerkiksi matematiikassa ja kielissä, jolloin opetusryhmään kuulu-

vat oppilaat opiskelevat oppiaineiden sisältöjä rinnakkain. Tämä mahdollistaa sen, että 

sisältöjä opiskellaan laajemmin ja syvemmin – alempien luokkien oppilaat tutustuvat 

ylempien luokkien aiheisiin jo etukäteen ja ylempien luokkien oppilaat voivat alempien 

luokkien opetuksen yhteydessä kerrata jo aiemmin opittuja asioita. Sopivassa tilanteessa 

voidaan hyödyntää myös apuopettajatoimintaa, jolloin oppilaat tekevät töitä eri-ikäisten 

oppilaiden ryhmissä, ohjaavat toisiaan ja oppivat toinen toisiltaan. Vertaistuki ja vertaisop-

piminen ovat yhdysluokassa merkityksellisiä. Oppilaiden kehityserot vaativat opettajalta 

myös opetuksen eriyttämistä, mikä onnistuu hyvin esimerkiksi koulunkäynninohjaajan 

avustuksella. Tietokonetyöskentelyllä saadaan myös helposti eriytettyä opetusta ja mahdol-

listetaan samalla oman kehitystason mukaiset tehtävät. Myös jakotunnit helpottavat luok-

kien työskentelyä. Jakotunneilla opetusryhmä jaetaan erillisiin ryhmiin esimerkiksi niin, 

että ryhmät opiskelevat erikseen muutamien oppituntien ajan viikossa. Pedagogisen eriyt-

tämisen tavoitteena on esimerkiksi motivoida oppilaita ja tehostaa oppimista. Erilaisten 

työtapojen ja oppimateriaalien vaihtelulla mahdollistetaan myös oppilaiden erilaiset tavat 

oppia. Oppimisympäristöjä pyritäänkin kehittämään vuosiluokkiin sitomattomalla opetuk-
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sella, avoimella oppimisympäristöllä ja valinnaisuudella. (Kilpeläinen 2010, 136, 148–

151.) 

Kilpeläisen (2010) mukaan yhdysluokkaopetuksen opetusmenetelminä käytetään opettaja-

johtoisen opetuksen ja oppilaiden omatoimisen opetuksen vuorottelua sekä eheyttämistä ja 

yhteistoiminnallisuutta opetuksen lähtökohtina. Opettajajohtoisella opetuksella voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi luennoivaa, esittävää tai keskustelevaa opetusta. Opettajajohtoinen 

opetus on varsin yleistä suomalaisissa kouluissa, ja sitä perustellaan esimerkiksi kurinpi-

dollisin seikoin. Opettajajohtoinen opetus on yksinkertaisinta ja sen suunnittelu vie vähiten 

aikaa. Tämä opetusmuoto ei kuitenkaan välttämättä sovi erityislapsille – toiset eivät jaksa 

keskittyä ja toiset pitkästyvät älyllisten haasteiden vähäisyyteen. Vuoro-opetus on yhdys-

luokissa yleistä. Silloin osa luokasta tekee hiljaa itsenäisesti töitä samalla, kun opettaja 

opettaa muuta osaa luokasta. Itsenäinen työskentely ei kuitenkaan tarkoita aina eristäyty-

nyttä omatoimista työskentelyä, vaan oppilaat oppivat tekemään töitä itsenäisesti myös 

ryhmässä opettajan avustuksella. Ryhmässä jokaisella on vastuu omasta osuudestaan. 

Ryhmässä opitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kompromissien tekemistä ja tehtävi-

en jakamista kullekin soveltuvalla tavalla, taitotason mukaan. Opetuksen eheyttämisellä ja 

yhteistoiminnallisuudella mahdollistetaan esimerkiksi kyläkoulua ympäröivän luonnon ja 

yhteisön hyödyntäminen. Luonnossa opitaan tutkimalla ja tekemällä, näkemällä ja koke-

malla. Koulun pihalle voidaan rakentaa kasvimaata, istuttaa erilaisia kasveja ja seurata 

niiden kasvua ja kehitystä. Luokka- ja oppiainerajat ylittämällä mahdollistetaan erilaisia 

toimintatapoja, ja yhteisöllisyyttä kehitetään myös erilaisten juhlien, esiintymisten, leikki-

en ja pelien avulla. Opetuksen eheyttäminen sopii yhdysluokkakontekstiin, jossa luokkara-

jat ylittämällä saadaan järjestettyä opetustilanteita ja oppiainesta kokonaisopetukseksi. 

Tämä kehittää oppilaita heidän sosiaalisessa kasvussaan ja oppimisessaan, ja se on myös 

yksi tapa oppia tekemällä ja kokemalla elämää varten. (emt. s. 140, 152–157.) 

 

2.2 Kyläkoulu oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä 

Kyläkoulu on usein oppilaalle myös lähikoulu. Koulumatkat ovat lyhyet ja koulun ympä-

ristö tuttua, ja siksi koulu koetaankin usein tutuksi ja turvalliseksi. Kyläkoulussa ilmapiiri 

on usein perhemäisen intiimi (Kalaoja & Pietarinen 2002, 8). Yhdysluokkien rakenne toi-

mii monipuolisten aikuis- ja vertaissuhteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollis-
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tajana sekä formaalissa että informaalissa koulun toiminnassa oppitunneilla ja välitunneil-

la. Kyläkoulun luokkahuoneissa tapahtuvasta toiminnasta kertovat artikkeleissaan esimer-

kiksi Esko Kalaoja ja Janne Pietarinen (2002) sekä Rune Kvalsund (2004), joka on tutkinut 

myös välituntien sosiaalista rakentumista norjalaisissa kyläkouluissa. Välituntipihojen so-

siaalista oppimista ovat Suomessa tutkineet Autti ja Hyry-Beihammer (2014b).  

Millaisia erityispiirteitä kyläkoulun rakenteessa on verrattuna isompaan kouluun? Useissa 

tutkimuksissa laitetaankin kyläkoulut ja kaupunkikoulut vertailuasetelmaan. Kvalsund 

(2004) lähestyy tutkimuksessaan kouluja sosiaalisen oppimisen näkökulmasta. Hän vertai-

lee erikokoisia kyläkouluja toisiinsa ja toteaa, että erot ison ja pienen koulun oppimisym-

päristöjen välillä ovat selkeitä. Integraatio ja segregaatio näyttäytyvät hänen tutkimukses-

saan niin, että pienissä kouluissa opetusryhmät ovat enimmäkseen integroituneita ja isom-

missa kouluissa oppimisympäristöt ovat vahvasti segregoituja. Tämä näkyy myös oppilai-

den omissa valinnoissa, kun annetaan mahdollisuus jakautua vapaasti ryhmiin. Kun koulun 

oppilasryhmät jakautuvat segregoidusti, oppilaat muodostavat omatoimisestikin ryhmiä 

välitunneilla vain samanikäisistä ja samaa sukupuolta olevista lapsista. Koulujen luokka-

huoneissa toimintaa määrittelevät hallinnan ja kontrollin suhde itsenäisyyteen ja vastuu-

seen. Isossa koulussa opettaja kontrolloi luokkaa esimerkiksi päättämällä missä oppilaat 

tunnilla istuvat, ja ryhmätyöskentelystä tulee helposti yksilöllistä työskentelyä ryhmässä. 

Erilaisissa tilanteissa ja projekteissa, joissa oppilaiden tehtävänä olisi ottaa vastuuta omasta 

oppimisestaan, tilanteet etenevät kuitenkin hyvin opettajajohtoisesti. Oppilaiden yksilölli-

nen ja ryhmäkäyttäytyminen isossa koulussa on kontrolloitua, kun pienessä koulussa puo-

lestaan oppilaat työskentelevät yksilöllisesti ja kollektiivisesti vapaammassa ja myös vas-

tuullisemmassa ympäristössä. (emt. s. 354–356.) 

Kyläkoulun opettajat korostavat pienten koulujen etuina esimerkiksi lapsiystävällistä lä-

hiympäristöä, yhteisöllisyyttä sekä perheenomaista ja turvallista ilmapiiriä, pieniä luokka-

kokoja, yksilöllistä opetusta, oppilaiden yksilöllistä työskentelyä, oppilaskeskeisyyttä, ope-

tuksen eriyttämisen mahdollisuuksia, kurinpidollisten ongelmien vähäisyyttä, opetuksen 

joustavuutta ja innovatiivisten muutosten helppoutta (Kalaoja & Pietarinen 2002, 8; Kilpe-

läinen 2010, 5). Pienten koulujen pedagoginen ja sosiaalinen rakenne tarjoaakin mahdolli-

suuksia yksilöllisyyteen ja toisaalta myös vahvaan yhteisöllisyyteen. Kvalsundin (2004) 

mukaan pienessä kyläkoulussa oppilaiden käyttäytyminen isoon kouluun verrattuna on 

yksilöllisemmin suuntautunutta. Yhdysluokkien ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen 

myötä oppilaat työskentelevät paljon sekaryhmissä, jolloin ikä tai sukupuoli ei ole merkit-
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sevä tekijä. Tällöin vanhemmat oppilaat voivat esimerkiksi toimia mallina nuoremmille 

oppilaille ryhmässä, nuoremmat voivat pyytää vanhemmilta oppilailta apua ja vuosiluok-

kiin sitomattomassa opetuksessa oppilailla on myös mahdollisuus saada kertausta jo opi-

tuista asioista, kun ryhmät opiskelevat rinnakkain. (emt. s. 356.) Kyläkoulut mahdollista-

vatkin monipuolisen ja oppilaskeskeisen opetuksen sekä monipuoliset oppimisprosessit 

(Kalaoja & Pietarinen 2002, 8). 

Luokkahuoneen sosiaalinen rakenne ja vuorovaikutus näkyvät myös välitunneilla infor-

maalin oppimisen aikana. Oppilaat muodostavat sosiaalisen oppimisen kenttiä välituntipi-

hoilla, ja ne rakentuvat sosiaalisesti samalla tavoin kuin formaalit oppimistilanteet luokis-

sa. Kun oppilailla on vapaus valita, he muodostavat isossa koulussa toverisuhteita enim-

mäkseen samankaltaisuuteen perustuen. Tällöin ikä ja sukupuoli ovat määrääviä tekijöitä, 

ja koulun pihaa valloittavat samanikäisten tyttöjen ja samanikäisten poikien ryhmät, jotka 

vain ”kulkevat ympäriinsä”. Pienissä kouluissa puolestaan toverisuhteet muodostuvat niin, 

että eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat oppilaat leikkivät keskenään, ja yhteisölliset pelit 

ovat suosittuja ympäri vuoden. (Kvalsund 2004, 358–359.) Myös Autti ja Hyry-

Beihammer (2014b) huomauttavat, että toverisuhteita ja ryhmiä muodostetaan isoissa ja 

pienissä kouluissa samankaltaisuuteen ja erilaisuuteen perustuen, mutta ryhmien koostu-

mus ei ole kuitenkaan tiukasti määriteltyä. Rajat ovat neuvoteltavia erityisesti pienissä kou-

luissa, kun välituntileikeistä riippuen eri-ikäiset, eri sukupuolta olevat ja taidoiltaan eri-

tasoiset lapset muodostavat ryhmiä. Kyläkouluissa näkyykin isoja leikkijä- ja pelaajajouk-

koja, kun taas isossa koulussa muodostuu pieniä, tiiviitä, muutaman oppilaan kokoisia 

ryhmiä. (em. s. 249–250.) Kvalsund (2004) huomauttaa myös, että isossa koulussa välitun-

tipiha on usein liian pieni kaikille pelaajille ja leikkijöille tehdä sitä mitä itse haluaa, jolloin 

opettajien täytyy kontrolloida pihan tapahtumia. Kontrollointi liittyy myös yksilöllisen 

käyttäytymisen valvontaan, jotta vahvimmat persoonat eivät dominoisi välitunteja. Pienes-

sä koulussa lapset ovat puolestaan itse enemmän vastuussa toiminnastaan. Pienen koulun 

piha on lisäksi toimintakenttänä tarpeeksi iso kaikille oppilaille. Opettajan tehtävänä on 

valvoa välituntien tapahtumia vain etäältä. (emt. s. 359–361.) 

Auttin ja Hyry-Beihammerin (2014b) mukaan koulun välitunnit toimivat kenttänä infor-

maalille oppimiselle. Välitunneilla erilaisten pelien ja leikkien säännöt ja niistä sopiminen 

opettavat lapsille muun muassa neuvottelutaitoja, vastuunottokykyä ja kompromissien te-

kemistä. Kyläkoulussa lapset myös oppivat toimimaan ja käyttäytymään eri-ikäisten oppi-

laiden kanssa, kun kaikki leikkivät yhdessä. Isoimmat oppilaat tuntevat pelien ja leikkien 



12  

 

  

säännöt, mutta ne täytyy opettaa pienimmillekin. Leikeillä on yleensä vakiintuneet sään-

tönsä, mutta lasten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niistä voidaan neuvotella. Pienessä 

kyläkoulussa oppilaat yleensä ratkovatkin leikeissä syntyneitä konflikteja itse, ilman että 

opettajan tarvitsee puuttua niihin. Muun muassa tällä tavalla tapahtuu sosiaalista oppimista. 

Koulun piha onkin täynnä erilaisia toimintoja, keskustelua ja vuorovaikutuksellisia tilantei-

ta, jotka peilaavat yhteiskuntaan ja siellä vallitseviin pelisääntöihin. Välituntipihan ohella 

sääntöjä löytyy myös koko koulun toiminnasta. (emt. s. 251–252.) 

Hyry-Beihammerin ja Auttin (2013) tutkimuksessa oppilaat kertovat kyläkoulusta paikka-

na. Usein paikalle annetaan merkityksiä suhteessa siihen, mitä se merkitsee omalle identi-

teetille, kohtaako se omia tarpeita, toiveita ja kiinnostuksen kohteita. Tutkimuksen oppilaat 

toivat esille koulun mukavana, sopivan kokoisena paikkana. Siellä on sopivasti ihmisiä, 

siellä on rauhallista eikä siellä kiusata. Oppilaat nostivat myös esille koulupihan merkityk-

sen ja sen tarjoamat mahdollisuudet erilaisiin aktiviteetteihin. Myös koulun lähiympäristö 

nähtiin merkityksellisenä, ja maalaisympäristö tarjoaakin oppilaille usein laajemman toi-

mintakentän kuin kaupunkiympäristössä. Kyläkoulussa tehdään paljon asioita yhdessä ja 

kaikki tiedetään nimeltä – myös kylän asukkaat. Koulu voi kuitenkin olla myös ”tylsä 

paikka”, kun kaikkea toimintaa määrittävät jotkin rajoitukset ja säännöt. Näissä tilanteissa 

olisikin tärkeää saada oppilaiden informaali arki osaksi koulun pedagogista toimintaa. Suo-

situt tv-ohjelmat voisivat toimia teemana monenlaisille projekteille. Tällöin motivaatio 

opiskeluun pysyisi paremmin yllä. (emt. s. 7–10, 13–19.) 

Erkki Viljasen (1998, 13) mukaan kyläkoulu on pedagogisesta näkökulmasta katsottuna 

”ihanteellinen kasvatusratkaisu”. Oppilaat saavat siellä intensiivistä sosiaalista kasvatusta 

ja yksilöllinen oppiminen ja opetus ovat tehokkaampaa kuin isommissa luokissa. Myös 

jotkut kyläkoululle ominaiset piirteet auttavat opettajaa työssä ja oppilasta kehityksessä: 

luonnon läheisyys, kodin ja koulun tehokas yhteistyö sekä koulukuljetusten vähäisyys ovat 

kyläkoulun etuja. (emt. s. 13–14.) Koulutusratkaisuja tehdessä onkin erityisesti kyläkoulun 

osalta huomioitava, että se on tärkeä yhteisöllisyyden luoja, se mahdollistaa lapsen terveen 

itsetunnon ja identiteetin kehityksen, kyläkoulu toimii lähikouluperiaatteella ja ottaa huo-

mioon oppilaiden yksilölliset tarpeet, yhdysluokkaopetuksella voidaan mahdollistaa mie-

lekkäitä ja motivoivia oppimis- ja opetuskokemuksia ja kyläkoulu tuottaa luontopääomaa, 

inhimillistä ja sosiaalista sekä taloudellista pääomaa. (Korpinen 2010b, 278–281.) 
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2.3 Koulu kyläyhteisössä 

Kyläkoulut ovat merkittävä osa kylien rakennetta. Aiemmin ne muodostivat kyläkeskuksen 

yhdessä kaupan, postin ja pankin kanssa. Posteja ja pankkeja ei kylissä enää ole, kaupatkin 

ovat valtaosasta kyliä kadonneet kuntakeskuksiin. Siksi koulut ovatkin entistä tärkeämmäs-

sä roolissa kylän elinvoimaisuuden säilyttämisessä. (Kuikka 1996, 8.) Koulun tulisi tehdä 

yhteistyötä kylän kanssa, jotta oppiminen voidaan luonnollisella tavalla liittää osaksi oppi-

laan omaa elinympäristöä. Myös koulukavereiden kanssa leikkiminen ja kylän eri kolkissa 

liikkuminen laajentaa lapsen käsitystä omasta kylästään. Näin lapsi voi kehittää omaa pai-

kallisidentiteettiään. (Hautala 2002, 35, 50–51; Peltonen 2012, 140–141.) Martti T. Kuikan 

(1996) mukaan kyläkoulussa lapsi pääseekin tutustumaan omaan kyläänsä, kotiseutuunsa 

ja sen asukkaisiin paremmin kuin isossa koulussa. Kyläkoulu ei kuitenkaan ole tärkeä pel-

kästään oppilaan kannalta, vaan se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta koko kylän asukkaiden 

kesken ja lisää taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista elinvoimaisuutta. Koulu kiinnittää 

toisaalta oppilaita, toisaalta myös kylän asukkaita kylään ja auttaa luomaan yhteistä identi-

teettiä. (Pirhonen 1993, 26, 29.) 

Koulu on usein merkki elävästä kylästä, mikä on merkittävä tekijä esimerkiksi muuttoliik-

keen kannalta. Elävä koulu houkuttelee kylään uusia asukkaita ja saa toisaalta vanhatkin 

asukkaat kiinnittymään kylään paremmin. Tämä näkyy erityisesti kylän nuorissa asukkais-

sa, kun varsinkin lapsiperheille toimivan koulun läheisyys on tärkeää. (Pirhonen 1993, 28–

29.) Kuten Sami Tantarimäki (2014, 37) toteaa, lapset ovat se voima, joka vahvistaa kou-

lun asemaa ja säilyvyyttä kylässä ja sen myötä pitää kylää hengissä. Monet pikkukylät 

ovatkin muuttoliikkeestä, elinkeinorakenteen muutoksista ja liikenne- ja viestintävälinei-

den kehityksestä huolimatta onnistuneet säilyttämään elinvoimaisuutensa ja yhteisöllisyy-

tensä. Näissä yhteisöissä vaalitaan kotiseutuperinteitä ja -arvoja. (Kalaoja 1988a, 33.) 

Kalaojan (1988a) mukaan maaseutukouluja koskeva tutkimus korostaa koulun roolia kylän 

sydämenä. Pienellä koululla on läheinen suhde yhteisöönsä ja kyläläisten halu kehittää 

yhteisöllisyyttä kenties suurempi kuin isommassa yksikössä. Maaseutukoulut pitävät 

enemmän välitöntä yhteyttä kyläläisiin kuin kaupunkikoulut, ja koulu on kyläläisten sosi-

aalisen elämän ja muiden toimintojen keskus. Kynnys osallistua koulun toimintoihin on 

matalampi kuin kaupunkikoulussa. Koulu on yhteydessä oppilaiden vanhempiin ja yhtei-

sön muihin asukkaisiin – opettaja tuntee vanhemmat ja vanhemmat opettajan. (Kalaoja 

1988a, 60–61.) Seppo Pirhonen (1993) huomauttaakin opettajan roolista sen, että opettaji-
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en muutto pois koululta on vaikuttanut koulun roolin muotoutumiseen. Jos opettaja asuu 

kaukana kylältä, hän ei kiinnity kylään niin hyvin kuin kylällä asuessaan. Lisäksi kylän 

asukkaat tuntuvat luovan paineita opettajalle kylän toimintoihin osallistumiseksi. Myös 

Hyry-Beihammer ja Autti (2014b) ovat pohtineet opettajan merkitystä koulun hengen yllä-

pitäjänä. Opettajan suhde kouluun ja sen ympäristöön paikkana saattaa vaikuttaa esimer-

kiksi hänen opetukseensa. Ennen opettajat asuivat koulupaikassa, heillä oli oma asunto 

koulun välittömässä yhteydessä, mutta nykyisin opettajat tulevat yleensä kouluun jostain 

muualta, ehkä jopa toiselta paikkakunnalta. Opettaja voi kuitenkin löytää kylästä omiin 

mielenkiinnonkohteisiinsa tai harrastuksiinsa kuuluvia asioita, jotka kiinnittävät häntä ky-

lään ja yhteisöön paremmin, ja koulupaikka voi myös viehättää opettajaa muutoin, esimer-

kiksi kontrastina omalle kaupunkilaiselämälle. (emt. s. 40–41.) 

Mikäli kylällä ei ole muuta yhteistä kokoontumispaikkaa koulun lisäksi, koulu toimii pai-

kallisen kyläyhteisön yhdistäjänä. Voidaan puhua myös koulusta kylän sydämenä. Koulun 

opetus- ja kasvatustehtävän ohella sen roolina on myös toimia kylän yhteisenä kokoontu-

mispaikkana ja tarjota koulutyön ulkopuolisia palveluita asukkaille. Kyläkoulu paitsi tarjo-

aa paikan koulun erilaisille juhlille esimerkiksi jouluna ja keväällä (Autti & Hyry-

Beihammer 2014a, 8), se voi toimia tilana myös kansalaisopiston, urheiluseurojen, kunnan 

palvelujen, yritysten ja kylätoimikunnan toiminnoille (Kolehmainen 2002, 61–62). Koulu 

yhdistää yhteisöä myös esimerkiksi talkoitten tai koulun iltatapahtumien muodossa. Kou-

lun juhlat ja tapahtumat kokoavat yhteen kaikki asukkaat vauvasta vaariin, vaikka perheel-

lä ei edes olisi koulussa omia lapsia. Koulu voidaankin nähdä koko kylän yhteisenä paik-

kana.  

Yksi tapa selvittää koulun roolia yhteisössä on sosiaalinen pääoma. Sosiaalinen pääoma 

onkin yksi yhteisöllisyyttä vahvistava tekijä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Pekka Mä-

kelä ja Floora Ruokonen (2005, 21) määrittelevät sosiaalisen pääoman seuraavasti: 

sosiaalista pääomaa ovat sosiaaliset rakenteet, jotka tuottavat luottamusta, hyvää 

tiedonkulkua ja tukevat yhteiskunnan toimintakykyä. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa 

yhteiskunnan toimintakykyyn esimerkiksi parantamalla yksilöiden ja yhteiskunnallis-

ten ryhmien välistä yhteistyötä, toimintojen koordinointia ja yhteisön jäsenilleen an-

tamaa vastavuoroista sosiaalista tukea. 

Sosiaalisen pääoman luonteesta on monenlaisia tulkintoja, ja eri tutkijat korostavat eri nä-

kökulmia. Käsitteen taustalla ovat Petri Ruuskasen (2007) mukaan James Coleman, Pierre 
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Bourdieu sekä Robert D. Putnam. Bourdieu (1986) näkee sosiaalisen pääoman syntyvän 

ryhmän jäsenyydestä ja siihen kuulumisesta. Ryhmän jäsenten välillä vallitsevat erilaiset 

konfliktit ja voimasuhteet, joiden perusteella toimija kehittää kykyään saavuttaa intresse-

jään. Autti ja Hyry-Beihammer (2014a) lisäävät, että sosiaalinen pääoma voi toimia sillan-

rakentajana yhteiskunnan eri tasojen välillä tai ryhmän samanarvoisten jäsenten suhteiden 

vahvistajana. Sosiaalinen pääoma helpottaa yhteisön toimivuutta ja toimii myös yksilön 

voimavarana. 

Koulussa sosiaalinen pääoma rakentuu yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksesta ja korostaa 

yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitystä. (Autti & Hyry-Beihammer 2014a, 4–5; Rajakal-

tio 2005, 130.) Sosiaalisen pääoman merkitys korostuu esimerkiksi silloin, kun koulua uh-

kaa lakkautus. Silloin kyseessä ovat erilaiset voimasuhteet kunnan päättäjien ja yhteisön 

jäsenten välillä, ja jokaisella ryhmällä on myös oma näkemyksensä siitä, mikä on heille 

parhaaksi. Sosiaalinen pääoma ja aktiivinen kyläyhteisö auttavat esimerkiksi tiedon kul-

kemisessa kuntien nopeiden päätöstentekojen alla. (Hyry-Beihammer & Autti 2014a, 46.) 

Koulu toimii yhteisölle paikkana olla vuorovaikutuksessa muiden yhteisön jäsenten kanssa, 

ja koulun lakkauttamisen myötä tämä mahdollisuus vähenee. Kyläkoulu onkin merkittävä 

tekijä sosiaalisen pääoman luomisessa ja ylläpitämisessä. (Lind & Stjernström 2015, 3–4; 

Autti & Hyry-Beihammer 2014a, 4–6.) 

 

2.4 Koulujen lakkautukset 

Suomalaisten peruskoulujen määrä Suomessa on kulkenut alamäkeä vuosikymmenten ajan. 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli peruskouluja vuonna 2010 lähes 2800, kun vuonna 

2016 niitä oli enää vähän yli 2300. Pienten koulujen vähentyessä isojen koulujen määrä 

kasvaa: yli 500 oppilaan peruskoulujen määrä on 10 vuodessa lisääntynyt 10 %. Vuoden 

2016 lopussa Suomen peruskouluista 33,7 prosenttia oli alle 100 oppilaan kouluja. Perus-

koulut ovat nykyisin entistä suurempia, ja kymmenessä vuodessa niiden määrä on vähen-

tynyt 24 %. Pienten koulujen määrä on puolestaan vähentynyt kymmenessä vuodessa 43 

prosenttia. (Tilastokeskus 2016; Tilastokeskus 2017.) Korpisen (2010c, 17) mukaan 2000-

luvulla oli vuoteen 2010 mennessä lakkautettu yli 1000 koulua. Kouluverkon muutoksen 

jatkuessa samalla kaavalla pienet koulut tulevat jäämään historiaan. Alle 50 oppilaan kou-

lujen määrää Suomessa ei enää edes tilastokeskuksen tiedoista löydy. Suomi ei kuitenkaan 
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ole ainoa maa, jossa peruskouluverkkoa karsitaan: aiheesta on tehty tutkimusta ainakin 

Norjassa (Kvalsund 2004) ja Yhdysvalloissa (McLaughlin 1997). 

Kyläkoulujen asema suomalaisessa kouluverkossa oli vahva 1950-luvulle saakka. 1960-

luvun alussa alkoi maaltamuutto, mikä tarkoitti satojen tuhansien ihmisten muuttoa kasvu-

keskuksiin. Ihmiset muuttivat töiden perässä pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Voimak-

kain muuttovirta kohdistui pääkaupunkiseudulle. (Viljanen 1998, 11.) 1960-luvun lopussa 

pieniä kyläkouluja alettiin sulkea, koska oppilasmäärät vähenivät suurten ikäluokkien jäl-

jiltä ja maaseudun väestörakenne muuttui. Vuonna 1972 siirryttiin peruskoulujärjestelmään 

vähitellen Pohjois-Suomesta alkaen, ja kuntien tuli laatia koulusuunnitelma tulevien oppi-

lasmäärien mukaisesti. Tämä elvytti kyläkoulujen tilannetta hetkellisesti, koska koulu-

uudistus takasi tasa-arvoisen koulutuksen kaikille sosio-ekonomisesta taustasta tai asuin-

paikasta riippumatta. (Autti & Hyry-Beihammer 2014a, 4; Kalaoja & Pietarinen 2009, 

109.) 1990-luvun Suomen valtion taloudellinen ahdinko antoi lopullisen sysäyksen kylä-

koulujen lakkauttamisen aaltoon. Kuntien saama pienten koulujen tuki lakkautettiin vuon-

na 2006, mikä myös osaltaan vaikutti kyläkoulujen lakkauttamisen kiihtyvään vauhtiin. 

(Autti & Hyry-Beihammer 2014a, 4.) 

Koulujen lakkautuksissa on yhä enemmän kyse taloudellisista perusteista, ja pienet koulut 

nähdään kannattamattomana menoeränä verrattuna isompiin kouluyksiköihin. Lakkautus-

päätöksiä ei kuitenkaan tulisi tehdä kiireellisellä aikataululla, punnitsematta asiaa jokaises-

ta näkökulmasta. Kyläkoulu on muutakin kuin rahallisia kustannuksia. Niiden pedagogisiin 

ja sosiaalisiin etuihin ovat esimerkiksi Viljanen (1998) ja Kvalsund (2004) ottaneet kantaa. 

Kyläkoulu luo yhteisöllisyyttä, ja pienissä kouluissa kyläläiset auttavat usein talkootyönä, 

mikä tuottaa myös säästöä. Tantarimäki (2011) huomauttaa kuitenkin tutkimuksessaan, 

jossa seurattiin koulujen lakkautuksia kokonaisvaltaisesti, että lakkautuksista arvioituja 

säästöjä oli kouluissa saatu noin kolmannes oletettua vähemmän. Kuljetukset lisääntyvät, 

uusia tiloja joudutaan ehkä remontoimaan, opetusryhmät lisääntyvät, ja pidemmällä täh-

täimellä erityisopetuksen ja oppilashuollon tarve kasvaa. (emt. s. 96.) Lakkautukset tuovat 

siis mukanaan myös enemmän menoja tietyillä sektoreilla. 
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2.4.1 Lakkautusten vaikutus kouluviihtyvyyteen 

Yksittäisen oppilaan kohdalla kyläkoulun lakkautus voi äärimmillään merkitä koulupa-

hoinvointia ja jopa koulupudokkuutta. Usein yksistään koulun lakkautus ja isompaan kou-

luun siirtyminen eivät vielä toimi sääntönä sille, että opiskelusta tulee automaattisesti vai-

keampaa. Kuitenkin yhdessä muiden taustatekijöiden kanssa on mahdollista, että koulun-

käynti hankaloituu. Ilpo Kuronen (2010) on tutkimuksessaan selvittänyt syrjäytymisvaa-

rassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia peruskoulussa ja sen vaikutusta syrjäyty-

misuhkaan myöhemmin elämässä. Tutkimus osoitti, että kyläkoulujen lämmin, oppilaskes-

keinen ja yhteisöllinen ilmapiiri oli tukenut oppilasta ja nostanut esille jokaisen vahvimpia 

taitoja. Mahdollisuudet esimerkiksi levottomien lasten tukemiseen ovat kyläkoulussa pa-

remmat, kun opettajalla on paremmin aikaa yksilölliseen ohjaukseen. Isossa oppilasryh-

mässä levottomuus tai jonkinlainen muu poikkeava piirre yhdessä rauhattoman opiskeluil-

mapiirin kanssa saattavat johtaa kiinnostuksen katoamiseen opiskelua kohtaan. Levottomi-

en oppilaiden taustalla on usein hankalia kotioloja sekä luki- ja oppimisvaikeuksia. Kun 

kiinnostus opiskeluun katoaa, kouluviihtyvyys usein vähenee. Luonnollisesti myös kiusa-

tuiksi joutuneet viihtyvät koulussa vähemmän. Kaveriverkosto on ehkä vähäinen, ja kou-

lunkäynnistä tulee selviytymistä. (emt. s. 155–165.) Isoon kouluun siirtyminen voi olla 

merkittävä tapahtuma lapsen ja nuoren elämässä ja yhdessä muiden, epäsuotuisten tekijöi-

den kanssa vaikuttaa merkittävästi kouluviihtyvyyteen.  

Yle uutisoi keväällä 2016, että koulupudokkuus on lisännyt nuorisopsykiatrisen hoidon 

asiakkaiden määrää. Hyvin usein nuori lähetetään osastolle, koska tämä ei käy koulua. 

Taustalla on tavallisimmin kouluviihtymättömyys. Esimerkiksi tutun ja turvallisen pienen 

koulun lakkautuksen seurauksena tapahtuva isompaan kouluyksikköön ja oppilasryhmään 

siirtyminen voi vaikuttaa erityisesti arimpiin ja hiljaisimpiin oppilaisiin. He reagoivat ma-

sentumalla ja sulkeutumalla. Tämä työllistää oppilashuollon henkilökuntaa ja vaikuttaa 

myös kouluterveydenhoidon puolella. Kun koulussa ei viihdytä, ei myöskään huvita käydä 

koulua. Koulupudokkaiden määrä Suomessa on Ylen mukaan kolminkertaistunut vajaan 

kymmenen vuoden aikana. Koulupudokkaita ovat siis ne oppilaat, jotka eivät jostain syystä 

käy koulua.  (emt. 2016a) 

Kouluverkon uudistamisessa päättäjien täytyisi huomioida, että koulun täytyy tarjota oppi-

lailleen riittävästi resursseja, jotta koulu olisi viihtyisä paikka myös niille heikoimmille 

oppilaille. Ajankohtaisin tieto käytännön työstä tulee aina kentältä, ja esimerkiksi ilman 
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tarvittavia tukitoimia ei nykyään pärjätä. Huonosti voivat ja koulunsa kesken jättäneet op-

pilaat maksavat yhteiskunnalle enemmän kuin hyvinvoivat ja koulua käyvät nuoret. Siksi-

kin on tärkeää luoda kaikille turvallinen ja viihtyisä koulu. (Yle 2016a.) Erityisen tärkeää 

olisi saada nuoret hakeutumaan peruskoulun jälkeen toisen asteen opintoihin ja myös jat-

kamaan koulutuksensa loppuun saakka. Koulupudokkuus vaikuttaa myös myöhempään 

elämään. Kun peruskoulutausta on heikko, ei muukaan koulutus kiinnosta ja elämässä on 

odotettavissa myös muita vaikeuksia. (Kuronen 2010, 17.) Koulun tehtävä on luoda oppi-

laille sellainen tunne, että he voivat toimia omien edellytystensä mukaisesti ilman, että 

tuntee joutuvansa nolatuksi tai nöyryytetyksi. Kaikkien tulisi tuntea itsensä kunnioitetuksi, 

kuuluvansa joukkoon sellaisena kuin on, vaikka ei olisikaan jossain oppiaineessa yhtä hyvä 

kuin muut. (Uusikylä 2006, 18–19, 24.) 

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola toteaa Ylen 

(2016b) uutisessa, että kuntien tulisi ennen koulujen lakkautuspäätöksiä tehdä lapsivaiku-

tusten arviointeja. Näin saataisiin ehkäistyä koulupudokkaiden määrää ja vähennettäisiin 

oppilashuoltokulujen määrää. Ongelmia saattaa syntyä esimerkiksi juuri silloin, kun pieniä 

kouluja lakkautetaan ja lapset siirtyvät isompiin opetusryhmiin. Ilpo Kurosen (2010) mu-

kaan parhaimmat koulukokemukset syntyvät tarpeeksi pienissä kouluyhteisöissä ja oppilas-

ryhmissä tai kyläkoulujen yhdysluokilla. Lapsivaikutusten arviointia ovat esimerkiksi Vaa-

san kaupungissa vaatineet lakkautettujen koulujen oppilaiden vanhemmat (Akinyemi 

2016). 

 

2.4.2 Koulun lakkautuksen vaikutukset kyläyhteisölle 

Koulujen lakkautuksilla on vaikutuksia paitsi oppilaisiin myös kyläyhteisöihin. Asiasta on 

tehty tutkimusta kansainvälisesti esimerkiksi Tanskassa (Egelund & Laustsen 2006) ja Uu-

dessa-Seelannissa (Kearns, Lewis, McCreanor & Witten 2009). Suomessa koulujen lak-

kautuksia kyläläisten kertomana ovat tutkineet Autti ja Hyry-Beihammer (2014a). Auttin ja 

Hyry-Beihammerin (2014a) tutkimuksessa kyläläiset ottavat esille koulun roolin paikkana, 

jossa kyläläiset tapaavat toisiaan ja jossa toimivat erilaiset yhteiset aktiviteetit ja harras-

tusmahdollisuudet. Koulu nähdään myös elävän kylän merkkinä. Se ei ole vain paikka, 

jossa lapsia kasvatetaan, vaan sillä on merkitys myös yhteisön hyvinvoinnin kannalta. 

Koulu on merkittävä osa paikallisen identiteetin muodostumista. Koulun lakkauttamisen 



19 

 

 

kysymyksissä kyläläisten vahvalla yhdistävällä sosiaalisella pääomalla ei ollut kovinkaan 

paljon merkitystä, ja koulun lakkautuksen myötä myös sosiaalinen pääoma heikkeni, koska 

yhteisöllä ei ollut enää yhteistä paikkaa, jossa kokoontua ja tavata toisiaan. 

Egelund ja Laustsen (2006) selvittivät tanskalaistutkimuksessaan koulun lakkautuksen vai-

kutuksia yhteisölle. Heidän mukaansa useissa tutkimuksissa on osoitettu, että koulujen 

lakkautukset ovat suhteessa yhteisöjen vähenevään populaatioon. Lakkautukset eivät ai-

heuta muuttoliikettä, vaan ovat ennemminkin seurausta siitä. Lisäksi koulun lakkautukseen 

saattavat vaikuttaa esimerkiksi koulurakennuksen kunto ja julkisen liikenteen saatavuus. 

Eläväisessä kylässä saatetaan muodostaa uusi paikka, jossa kyläläiset voivat kokoontua, ja 

sinne saadaan ehkä yksityinen koulu. Jos kylä on kuoleva, asukkaiden määrä vähäinen ja 

yksilön taidot ja osaaminen eli inhimillinen pääoma heikkoa, ei koulun lakkautus vahingoi-

ta kylän kehitystä enempää. Pienillä saarilla sen sijaan koulu opettajineen on elintärkeä 

ryhmään kuulumisen ja yksilön identiteetin kannalta. Tällöin koulu saarilla onkin yleensä 

toiminnassa siihen saakka, kun saarella asuu enää vain muutama kansalainen. Lisäksi kou-

lu voi olla merkityksellinen sukupolvia yhdistävänä rakennuksena, ja läheinen koulu tuo 

vakautta ja turvaa ihmisten arkeen (Kearns ym. 2009). 

Pirhonen (1993) huomauttaa myös, että koulun lakkauttaminen koetaan yhteisössä voimat-

tomuutena ja vieraantumisena, asukkaat kokevat, että heiltä puuttuu vaikutusmahdollisuus 

yhteisiin asioihin. Lapset kasvavat irti omasta yhteisöstään toisen kylän koulussa. Oman 

kylänsä koululla lapset kasvavat osana yhteisöä. Ihannetapauksessa oman kylän koulu 

vahvistaa lasten sosiaalisia siteitä ja yhteisön perinteiden ja tapojen tuntemusta ja omak-

sumista. (emt. s. 27, 30.) 
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3 Koulu oppimisympäristönä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 29) kuvataan oppimisympäristöjä 

yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta tukevina ympäristöinä. Niiden 

tulee edistää vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä. Oppimisympäristö ei ole 

vain tiloja ja rakennuksia, vaan myös esimerkiksi opetuksessa käytettyjä palveluja ja väli-

neitä. Oppimisympäristö koostuu useista eri tekijöistä, joiden avulla pyritään edistämään 

oppilaan oppimista. Ulkoiset ympäristötekijät sekä oppilaaseen ja opettajaan liittyvät teki-

jät muovaavat oppimisympäristöä. (Aho 2002, 23–24.) 

Maarika Piispasen (2008a) mukaan hyvä oppimisympäristö muotoutuu kahdesta pääperi-

aatteesta. Ensinnäkin oppimisympäristön tulee taata ihmisen turvallisuuteen ja perustarpei-

siin kuuluvat asiat, kuten ruokailu, hygienia, ergonomisuus ja muut terveyteen ja jaksami-

seen liittyvät asiat. Perusturvallisuuden tarpeiden tyydyttyessä oppilas viihtyy koulussa 

sekä psyykkisesti että sosiaalisesti, mikä puolestaan vaikuttaa oppimistuloksiin positiivi-

sesti. Toiseksi oppimisympäristön täytyy vastata nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksiin. 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että koulun täytyy tarjota puitteet sellaisten tietojen ja taitojen 

oppimiseen, joita oppilas tarvitsee yhteiskunnassa. (emt. s. 46–48.) Oppimisympäristöt siis 

muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnan kehityksen ja muutosten myötä. Yhä suuremmassa 

määrin oppimisen lähtökohtana voidaankin pitää tulevaisuuden taitoja. Vuorovaikutus ja 

kommunikaatio sekä omalla että vierailla kielillä yleistyy kansainvälistyvässä maailmassa, 

digitaalisia taitoja tarvitaan nykyisin lähes poikkeuksetta joka ammatissa mutta myös arke-

na kotosalla, ja oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot sekä yrittäjyys ovat myös avaintaitoja, 

joita tulevaisuudessa tarvitaan. (Harju 2014, 37–38.) Oppimisympäristö muodostuu siis 

lukuisista osasista, joiden kokonaisuudessa oppilas voi kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi ja 

osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Kari Uusikylän (2006, 11) mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä oppimisen ja 

opiskelun kokonaisuutta, jossa yhdistyvät fyysinen ympäristö, psyykkiset tekijät ja sosiaa-

liset suhteet. Jyri Manninen, Anne Burman, Annukka Koivunen, Esko Kuittinen, Saara 

Luukannel, Sanna Passi ja Hanna Särkkä (2007, 35–36) liittävät oppimisympäristöihin 

fyysisen ja sosiaalisen ympäristön lisäksi myös teknisen, paikallisen ja didaktisen näkö-

kulman. Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (2007, 241) puolestaan jakavat oppimisympäristöt 

psyykkiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen ympäristöön, ja Piispanen (2008b, 
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23) käsittää oppimisympäristöt kolmena ulottuvuutena, jossa psykologinen ja sosiaalinen 

muodostavat yhden ulottuvuuden ja kaksi muuta ulottuvuutta koostuu fyysisestä ja peda-

gogisesta oppimisympäristöstä. Oppimisympäristöt ovat usein toisiinsa nähden limittäisiä 

ja toisistaan riippuvaisiakin. 

Edellä mainitun lisäksi oppimisympäristöjä voidaan jakaa myös muilla tavoin. Yksi näkö-

kulma on jakaa ne avoimeen ja suljettuun ympäristöön. Suljettu ympäristö toimii ulkoapäin 

ohjatusti, tieto ja tavoitteet annetaan ylhäältä. Siinä oppimisprosessi on ennalta määrättyä 

ja oppilaat vastailevat ennalta annettuihin kysymyksiin. Avoimessa oppimisympäristössä 

oppilailla on mahdollisuus omien tavoitteiden asettamiseen ja yhteisöllisyyteen, ja he voi-

vat myös muodostaa omia kysymyksiä. Tällöin erilaiset oppimisprosessit ovat mahdollisia. 

(Silander & Ryymin 2012, 51.) Toinen tapa on siirtää oppiminen luokkahuoneesta todelli-

siin tilanteisiin ympäristöihin, jolloin opiskelun luonne muuttuu opetussuunnitelman mu-

kaisista oppisisällöistä aktiiviseksi toiminnaksi. Opettaja ohjaa ja tukee, opiskelija on aktii-

vinen kokija ja tekijä. Oppiaineet korvataan ongelmakeskeisyydellä. Oppimisesta tulee 

mielekkäämpää, kun oppisisällöt liitetään arkipäiväisiin tilanteisiin, vaikkapa matematiikan 

tunnilla. Tällainen oppimisympäristö antaa opiskelijalle eväitä myöhemmin työelämässä 

tarvittaviin ongelmaratkaisukykyihin. (Manninen ym. 2007, 33–34.) 

Tässä tutkimuksessa jaan oppimisympäristöt neljään kokonaisuuteen: fyysinen, psyykkinen 

ja sosiaalinen, tekninen sekä pedagoginen. Avoin ja suljettu oppimisympäristö sekä todel-

linen oppimisympäristö voivat toimia osana aiemmin mainittua nelijaottelua, ja koska ai-

neistosta tulee esiin näihin ympäristöihin liittyviä seikkoja, käsittelen seuraavia neljää op-

pimisympäristöä.  

 

3.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Kun puhutaan fyysisestä oppimisympäristöstä, mieleen tulevat yleensä tilat ja rakennukset. 

Mielikuva luokkahuoneesta käsittää esimerkiksi pulpetit tai työpöydät sekä opettajan ase-

man luokkahuoneen etuosassa. Tätä samaa rakennetta noudatetaan suomalaisissa kouluissa 

lähes järjestelmällisesti ykkösluokasta yliopistoon saakka, ja luokkahuone fyysisenä tilana 

onkin pysynyt samankaltaisena vuosikymmenten ajan. Nykyisin tiedon ja oppimisen käsi-

tys on kuitenkin muuttunut, ja koulurakennuksia suunniteltaessa otetaan huomioon myös 
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erilaiset ryhmätyö-, itseopiskelu- ja suunnittelutilanteet. (Manninen ym. 2007, 36, 59, 61; 

Niemi & Multisilta 2014, 28.) Tärkeää on myös huomioida koulurakennuksen esteettö-

myys: kuinka esimerkiksi pyörätuolia käyttävät oppilaat tai iltaisin harrastuksiin kulkevat 

huonojalkaiset vanhukset pystyvät liikkumaan koulurakennuksen eri tiloissa. (Nevala 

2006, 107.) 

Mielikuvat siitä, millainen on hyvä oppimisympäristö, pohjautuvat yleensä fyysiseen op-

pimisympäristöön. Käsitykset luokkamuotoisen oppimisympäristön hyvyydestä tai siitä, 

miltä toimivan koulurakennuksen tulee näyttää, istuvat varsin tiukassa. Koulut eivät kui-

tenkaan yleensä pysy yhteiskunnan kehityksen mukana siinä mielessä, että raha sanelee 

rajoja vaikkapa uudenlaisten fyysisten tilojen rakentamiselle. Opetuksessa pyritään siirty-

mään opettajajohtoisesta opettamisesta ohjaavaan opettamiseen, mikä mahdollistaa erilais-

ten oppimisympäristöjen hyödyntämisen. Avoin oppimisympäristö mahdollistaa oppilaiden 

oman aktiivisemman roolin oppimisessaan, ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteet laajentavat 

oppimisympäristöjä fyysisen ympäristön ulkopuolellekin.  

Fyysinen oppimisympäristö tarjoaa pitkälti puitteet siihen, mitä ja miten opiskellaan ja 

kuinka opiskelu voidaan järjestää (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001, 194). Se antaa mah-

dollisuuksia mutta toisaalta myös rajaa toimintaa. Fyysiseen oppimisympäristöön voidaan 

luokitella esimerkiksi rakennettu ympäristö ja luonto, erilaiset koulumiljöössä sijaitsevat 

rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit, joita käytetään oppimisessa ja 

opetuksessa. Tähän liittyy myös paikallinen ympäristö, johon kuuluvat esimerkiksi kirkko, 

uimahalli ja kirjasto, erilaiset yritykset ja työpaikat sekä media. Myös ihmiset ovat osa 

fyysistä oppimisympäristöä, mutta heidän olemassaolonsa mahdollistaa myös sosiaalisen 

oppimisympäristön, joka on lapsen kehityksen kannalta merkityksellinen. (Piispanen 

2008b, 112; Nuikkinen 2009, 51–52.) Koulurakennus toimii usein myös irrallaan koulu-

kontekstista erilaisten harraste- tai muiden ryhmien kokoontumispaikkana, jolloin tarvitaan 

puitteita sille, että koulurakennus voi olla käytössä aamusta iltaan. (Nuikkinen 2009, 50.) 

Kaisa Nuikkinen (2009) on tutkinut väitöskirjassaan koulurakennuksen roolia suhteessa 

sen käyttäjien hyvinvointiin. Nuikkinen määrittelee hyvän peruskoulurakennuksen – ideaa-

likoulun – kokonaisuudeksi, joka pystyy vastaamaan yhteiskunnan odotuksiin, mutta joka 

huomioi samalla myös rakentamiseen liittyvät vaatimukset ja pedagogiset ja työympäristön 

asettamat vaatimukset. Koulujärjestelmä on muuttunut yhteiskunnan muutoksen myötä 

entistä nopeammin. 2000-luvulle saakka koulujärjestelmä muuttui suhteellisen hitaasti 
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kansakoulusta peruskouluun, joka nykyisessä muodossaan mahdollistaa myös erityistä 

tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäynnin. Vuosituhannen vaihtuessa yhteiskunnan muu-

toksen myötä myös koulujärjestelmälle on asetettu lisää vaatimuksia: Kouluilla on esiope-

tuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisvelvollisuus, monipuolisen oppi-

lashuollon tarve on lisääntynyt, koulujen rooli toimintakeskuksina on lisääntynyt, syrjäy-

tyminen on lisääntynyt ja perheen rooli muuttunut. Kansainvälisyys ja muuttoliike ovat 

myös lisääntyneet, mikä lisää koulujärjestelmään kohdistuvia odotuksia entisestään, sa-

moin kuin kotikasvatuksen ja kasvatusvastuun muuttunut rooli. Kaiken tämän ohella kou-

lun tulisi tarjota oppilailleen mahdollisuus kehittää tiedon hankinnan taitoja, yhteistyötaito-

ja sekä kommunikaatiotaitoja, ja koulun merkitys elämänhallinnan taitojen ja arjessa sel-

viytymisen taitojen opettamisessa ja oppimisessa on myös suuri. Tieto uudistuu ja lisään-

tyy nopeasti ja uusia oppimiskäsityksiä ja opetusmenetelmiä kehitetään. Koulun tulisi kye-

tä luovimaan kaikkien näiden yhteiskunnan odotusten mukana. (emt. 2009, 49–50.) Toimi-

van koulurakennuksen tulisi siis tarjota sellaiset puitteet, jossa nämä vaatimukset voidaan 

toteuttaa. 

Nykyisin kehityssuuntana on tehdä kouluista sellaisia, että ne mahdollistavat monipuolisen 

oppimisen erilaisissa toimintaympäristöissä. Tilojen tulisi yhdistää formaalia ja informaalia 

toimintaa, käyttää hyväkseen sekä fyysistä että virtuaalista ympäristöä sekä hyödyntää 

keskitettyä ja hajautettua opetusta. Koulurakennus ei toimi vain koulun ja opetuksen käy-

tössä (formaali), vaan se tarjoaa tiloja myös koulun ulkopuoliselle toiminnalle (informaali). 

Koulupäivää on hyvä rakentaa fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen, 

mahdollistaen monipuoliset opiskelumenetelmät. Oppimista ei ole rajattu vain luokkahuo-

neeseen. Oppia voi myös käytävällä, kirjastossa ja ulkona. Esimerkiksi käytävälle saadaan 

hyvin pienillä elementeillä erilaisia oppimisen tiloja, tai luokkatilaa voidaan rauhoittaa 

verhoilla ja sermeillä. Myös erilaiset helposti siirreltävät kalusteet mahdollistavat poik-

keamisen vaikkapa normaalista pulpettijärjestyksestä. Oppilaalle voi iän mukaan tarjota 

vastuuta oman opiskelutilansa valitsemisesta, ja oppilaan oma osallisuus vaikuttaa myös 

hänen opiskelumotivaatioonsa ja vastuuseensa opiskelustaan. Yleensä oman opiskelutilan 

valitseminen edellyttää luottamusta, ja luottamus täytyy ansaita. Isommilla oppilailla fyy-

sinen oppimisympäristö voi laajentua työharjoittelun myötä myös esimerkiksi päiväkotiin, 

vanhainkotiin tai vaikkapa koulun ruokalaan. (Niemi & Multisilta 2014, 28; Lavonen, 

Korhonen, Kukkonen & Sormunen 2014, 96–97.) 
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Fyysiseen oppimisympäristöön saatetaan toisinaan liittää myös paikallinen oppimisympä-

ristö. Manninen ym. (2007) käsittävät paikallisen oppimisympäristön oppilaitoksen ulko-

puolisina paikkoina, joissa tapahtuu luonnollista oppimista. Näitä paikkoja voivat olla esi-

merkiksi luonto, työpaikat, yritykset, harrastuspaikat, kirjastot, museot, kaupat jne. Koulua 

ympäröivän luonnon liittäminen opetukseen on helppoa, kun varsinkin maalaiskouluissa 

luonto sijaitsee heti koulun välittömässä ympäristössä. Myös kotiseutukulttuuria voidaan 

hyödyntää opetuksessa. (emt. s. 40, 93.) Kotiseutu tulee oppilaalle tutuksi myös, jos koulu 

sijaitsee hyvällä paikalla lapsen koulumatkaan nähden, ja lapsi voi kulkea sitä kävellen tai 

pyöräillen. Pitkät koulumatkat vaikuttavat oppilaan jaksamiseen ja oppimistuloksiin nega-

tiivisesti. (Karlberg-Granlund 2009, 61.)  

Kilpeläinen (2010) on väitöskirjassaan selvittänyt opettajien näkemyksiä kyläkoulun op-

pimisympäristöistä. Fyysisen oppimisympäristön tulokset on jaoteltu kyläkoulun fyysisen 

oppimis- ja kasvuympäristön vahvuuksiin ja puutteisiin sekä kehittämiskohteisiin. Kylä-

koulun opettajat näkivät koulun fyysisen oppimisympäristön vahvuuksina koulun sijainnin 

ja ulkoisen ympäristön sekä koulun sisätilat, laitteet ja välineet. Hyvään sijaintiin ja ulkoi-

seen ympäristöön liitettiin lapsiystävällisyys ja turvallisuus. Kyläkoulujen sijainti kirkon-

kylään nähden oli hyvin vaihtelevaa – jotkut koulut sijaitsivat keskustan läheisyydessä ja 

toiset kymmenien kilometrien päässä. Merkityksellisintä oli kuitenkin se, että ne olivat 

keskellä luontoa. Luonto tarjosikin opettajien mielestä erinomaiset puitteet opetukselle. 

Lisäksi opettajat mainitsivat, että koulu oli tärkeä osa sitä ympäröivää kylää, ja että elävä 

kylä loi mahdollisuuksia erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen. Koulun 

piha tarjosi paljon virikkeitä erilaisille välituntipeleille ja -leikeille. Keinujen ja telineiden 

lisäksi koulun pihasta tai sen välittömästä läheisyydestä löytyi esimerkiksi urheilu- ja pal-

lokenttä, jääkaukalo, pururata ja metsäisiä alueita. Koulun sisätilat puolestaan tarjosivat 

puitteet hyvälle opetustoiminnalle. Opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn oli tarpeeksi tilaa, 

koululta löytyi käsityötilat ja liikuntasali sekä kirjasto. Kyläkoulurakennukset olivat yleen-

sä vanhoja, mutta remontoinnilla niistä oli saatu toimivia ja viihtyisiä. Kuitenkin löytyi 

myös uudempia kyläkoulurakennuksia. Myös koulujen välineistö ja varustetaso sai opetta-

jilta kiitosta. Kouluista löytyi muun muassa tv, videonauhuri, piirtoheitin, kopiokone, 

asianmukaiset tietokoneet internetyhteydellä varustettuna sekä digikamera. Ainoastaan 

teknisten töiden laitteista mainittiin, ettei mitään isoja koneita ole käytössä, vaan työt hoi-

tuivat höylän, pistosahan ja sähköporan avulla. (emt. s. 45–48.) 
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Fyysisen oppimisympäristön puutteina Kilpeläisen (2010) tutkimuksessa nähtiin niin ikään 

sisätilat, laitteet ja välineet sekä koulun sijainti ja ympäristö sekä myös puutteelliset resurs-

sit ja kunnan kehittämishaluttomuus. Sisätiloista mainittiin esimerkiksi liikuntasalin pieni 

koko, tai joissain kouluissa salia ei ollut ollenkaan. Myös teknisen työn tilat olivat puut-

teelliset tai puuttuivat kokonaan. Lisäksi koulurakennukset fyysinen koko ja sen mahdollis-

tamat puitteet koettiin rajallisiksi nykyiselle oppilasmäärälle. Kaikki tilat käytävää myöten 

olivat käytössä. Koulun varustetaso sai myös opettajilta kritiikkiä. Opetus- ja oppimisväli-

neet olivat vanhoja ja alkeellisia tai sitä oli rajatusti. Ainoastaan oppikirjat olivat uusia. 

Näihin puutteisiin linkittyi myös vähäiset resurssit, joista opettajat mainitsivat, että määrä-

rahojen niukkuus rajoitti uusien välineiden hankkimista. Lisäksi myös kuljetusmäärärahat 

hankaloittivat koulun toimintaa, kun uimahalliin oli pitkä matka ja kulttuuripalvelujen vä-

liltä täytyy valita, kun kaikkeen ei riittänyt rahaa. Myös tuntiresurssien niukkuus vaikeutti 

opetuksen järjestämistä ja esimerkiksi valinnaisaineiden tarjoamista. Koulun sijainnin ja 

ympäristön suhteen heikkoutena nähtiin syrjäisyys ja pitkät välimatkat, mikä aiheutti eris-

tyneisyyttä. Koulukuljetukset koettiin hankaluutena: jollain koululla kaikki oppilaat olivat 

koulukuljetuksessa, ja jossain koulussa hankaluutena oli turvaton koulutie. Kouluympäris-

tön rapistuminen nähtiin osana kunnan nihkeää suhtautumista kyläkoulun ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen. Koulut eivät kokeneet saavansa kunnalta tarvittavaa tukea koulun fyysisten 

olosuhteiden kehittämiseen. Juuri fyysisten olosuhteiden parantaminen ja hallinnollinen 

kehittäminen nähtiinkin fyysisen ympäristön kehittämiskohteina. (emt. s. 48–52.) 

 

3.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan opetuksen yhteiskunnalli-

sena tehtävänä on kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa, ja sosiaalinen pääoma puo-

lestaan koostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta (emt. 

s. 18). Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa säädetyissä laaja-alaisen 

osaamisen taidoissa on kysymys erilaisista psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittämi-

sestä. (Ops 2014, 20–24.) Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ovat siis myös pe-

rusteltuja oppimisympäristöjä. 

Jotta fyysiseen oppimisympäristöön saataisiin toimiva oppimisilmapiiri, tarvitaan mukaan 

sosiaalinen vuorovaikutus. Oppimisen kannalta keskeisiä elementtejä ovat erilaiset ryhmä-
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prosessit, yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutus, kommunikaatio ja dialogi (Manninen ym. 

2007, 38). Koulun tehtävänä on tarjota vuorovaikutuksen lisäksi myös mahdollisuuksia 

oppilaan omaan psykologiseen kasvuun, mikä näkyy esimerkiksi yksilöllisessä kehittymi-

sessä ja kasvussa. Piispasen (2008b, 140) mukaan sosiaalisessa oppimisympäristössä yksi-

lö on tekemisissä ympäristönsä kanssa, ja vuorovaikutusta toimintatilassa tapahtuu esimer-

kiksi oppilaiden, opettajien, vanhempien, muun koulun henkilökunnan tai muiden toimin-

taympäristössä vaikuttavien ihmisten kesken. Janne Pietarisen ja Seppo Rantalan (2002, 

234) mukaan koulun toiminta rakentuu opettajien kasvatuspyrkimyksistä ja oppilaiden 

yksilöllisistä pyrkimyksistä toimia oppilaan roolissa, eli koulun toiminnassa on koko ajan 

mukana sosiaalista vuorovaikutusta. Toimiva sosiaalinen oppimisympäristö nimenomaan 

edistää vuorovaikutusta ja tukee yhteisöllisyyttä. (Nuikkinen 2009, 266–267). 

Nuikkisen (2009) mukaan teoreettisesti hyvä koulurakennus auttaa esteettisyydellään vah-

vistamaan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Nuikkinen luettelee koulurakennuksen 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen: Opiskeluympäris-

tö on kaunis; se tukee mielenterveyttä ja estää erilaiset häirintätapaukset, kuten kiusaami-

sen; se mahdollistaa sosiaalisia taitoja kehittävät työtavat ja lisää oppilaiden keskinäistä 

vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää luovaa toimintaa; se ottaa huomioon yksi-

löllisyyden vaatimukset (emt. s. 111–112). Opiskeluympäristön esteettisyys antaa oppilail-

le esimerkiksi mielihyväkokemuksia ja virikkeisyyttä. Pelkistetty ja virikkeetön ympäristö 

merkitsee toiminnan rajoittamista ja ympäristöön tarttumisen mahdollisuuksien vähenemis-

tä. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää esimerkiksi ihmisten ja erilais-

ten toimintojen sijoittelulla. Vuorovaikutuksen määrän säätelymahdollisuus on myös tär-

keää, joten monissa kouluissa luokista löytyykin esimerkiksi erilaisia liikuteltavia pöytä-

ryhmiä tai sermejä, jotta yhteistyö- ja ryhmätilanteita voidaan joko lisätä tai rajoittaa. Yksi-

löllisyyden huomioon ottamisessa on tärkeää, että kaikki pystyvät osallistumaan koulun 

kaikkiin toimintoihin. Oppilailla on erilaisia tapoja toimia ja käsitellä opittavaa ainesta, 

joten koulun tulee tarjota myös paikkoja rauhoittumiseen ja rentoutumiseen sekä mahdolli-

suus keskittymiseen, mietiskelyyn ja itsetutkiskeluun. Hyvä oppimisympäristö tukee oppi-

laan identiteettiä, johon vaikuttavat vahvasti myös kokemusympäristöt, joissa toimitaan. 

Identiteetit muotoutuvat erilaisiksi yksilö- ja ryhmätilanteissa. Fyysisen oppimisympäristön 

tarjoamat mahdollisuudet tai rajoitteet ovat yhteydessä koulukiusaamiseen, väkivaltaan ja 

häirintään. Avoin ja läpinäkyvä ympäristö ehkäisee eriarvoisuuden syntymistä eri ryhmien 

välille, mikä taas vaikuttaa siihen, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet toimia. 



27 

 

 

Ryhmäopiskelu auttaa vähentämään kiusaamista, ja ulkona fyysisen ympäristön ja erityi-

sesti koulupihan tulisi toimia niin, että siellä kaikki tilat ovat aikuisille avoimia, jotta ai-

kuinen pystyy valvomaan sosiaalista kanssakäymistä. (emt. s. 113–118.) 

Myös Piispanen (2008b) on väitöskirjassaan tutkinut hyvän oppimisympäristön elementte-

jä. Hänen mukaansa kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tärkein peruspilari on kieli. 

Kieli opitaan aina suhteessa muihin ja se on sosiaalisen kanssakäymisen ja mielipiteiden 

vaihtamisen kannalta erittäin tärkeä. Ihminen rakentaa kielen pohjalta sen perustan, jonka 

avulla hän ymmärtää maailmaa. Kielellä ihminen voi ilmaista elämis- ja kokemusmaail-

maansa, esimerkiksi arvoja ja normeja sekä uskonnollisia ja filosofisia käsityksiä. Kieli 

paitsi rakentuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta myös kehittää yksilön psyykkistä 

kasvua. Sosiaalinen ja psykologinen aspekti kulkevat siis tässäkin mielessä käsi kädessä, ja 

niihin mielletäänkin usein samankaltaisia asioita. Psykologinen elementti on kuitenkin mu-

kana myös muissa oppimisympäristöissä, joten sitä ei voi rajoittaa vain sosiaalisen oppi-

misympäristön yhteyteen. Fyysisen oppimisympäristön täytyy ottaa huomioon eri-ikäiset 

oppilaat ja heidän kehityksensä vaiheet sekä tarjota mahdollisuuksia omien tietojen ja tai-

tojen mukaisiin toimintoihin ja tavoitteisiin. Kun pedagoginen sekä tekninen oppimisym-

päristö tarjoavat lapsen ikäkauteen sopivia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja, sosiaalinen 

oppimisympäristö puolestaan mahdollistaa sosiaalisten ja vuorovaikutuksellisten taitojen 

kehittämisen sekä antaa ilontunteen monenlaisesta työskentelystä. (emt. s. 141.) 

Sosiaalinen oppimisympäristö tarjoaa erilaisia vuorovaikutuksellisia ja kommunikatiivisia 

opetusmenetelmiä. Sosiaalinen oppimisympäristö voidaan jakaa esimerkiksi yhteistoimin-

nalliseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ryhmän jäseniä 

yhdistää positiivinen riippuvaisuus toisistaan, jolloin riippuvaisuus mahdollistaa oppimista 

edistävän vuorovaikutuksen. Toisten kannustaminen, rohkaiseminen ja hyväksyntä sekä 

tiedon vaihto ja korkea sisäinen suoritusmotivaatio ovat vuorovaikutuksen keskeisiä teki-

jöitä. Yhteisöllinen oppiminen eroaa yhteistoiminnallisesta oppimisesta oppimistavoittei-

den osalta: Oppimista tärkeämpää on varsinainen oppimisprosessi. Sosiaalisen oppi-

misympäristön yhteydessä voidaan pohtia myös sitä, miten erilaiset oppimisympäristöt 

tukevat vuorovaikutusta. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tilaratkaisut ja liiku-

teltavat kalusteet sekä teknologiset ratkaisut, jotka siis rakentuvat fyysisten ja teknologis-

ten oppimisympäristöjen kautta. Voidaan miettiä esimerkiksi, miten pulpettijärjestelyt ja 

opiskelutilaratkaisut mahdollistavat vuorovaikutuksen ja kuinka teknologiset ratkaisut tu-

kevat kommunikaatiota ja yhteisöllisyyttä. (Manninen ym. 2007, 69–70.) 
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Oppimisympäristön vaikutuksesta oppilaan motivaatioon on tehty jonkin verran tutkimus-

ta. Motivaatio on usein yhteydessä yleiseen hyvään ilmapiiriin. Hyvään ilmapiiriin kuulu-

vat esimerkiksi koulurauha ja työskentelyrauha, ympäristön ulkoinen olemus sekä oppi-

mismahdollisuudet (Piispanen 2008b, 142–143). Nuikkisen (2009) mukaan opiskeluympä-

ristö toimii innostavana ja aktivoivana opiskeluvälineenä. Se tarjoaa mahdollisuuksia itse-

ohjautuvuuteen, luovuuteen ja motivaation kiihottamiseen kiinnostavien haasteiden ja on-

gelmien avulla. (emt. s. 127.) Tämän pohjalta voidaan todeta, että köyhä ja virikkeetön 

oppimisympäristö ei motivoi, mikä puolestaan vaikuttaa oppimiseen negatiivisesti. Sen 

sijaan monipuolinen ja rikas oppimisympäristö ylläpitää oppimismotivaatiota ja sitä kautta 

myös hyviä oppimistuloksia. Motivaatiota ovat käsitelleet teoksissaan myös Kari Uusikylä 

ja Päivi Atjonen (2000), Pasi Mattila & Jukka Miettunen (2010) sekä Heikki Kontturi 

(2016). Ossi Ahvenainen, Oiva Ikonen ja Jukka Koro (2001, 33) kiteyttävät motivaation 

yksilön psyykkiseksi tilaksi, joka määrää, millä vireydellä ja mihin suuntautuneena yksilö 

oppimistilanteessa toimii. 

Toimiva sosiaalinen oppimisympäristö edistää vuorovaikutusta ja tukee yhteisöllisyyttä 

(Nuikkinen 2009, 266–267). Mannisen ym. (2007, 69) mukaan sosiaalisella oppimisympä-

ristöllä on merkitystä oppimisen kannalta, joten kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuu-

det opiskeluun ja oppimiseen. Koulun arjessa oppimistyötä toisinaan häiritsee ikävä ilmiö 

– koulukiusaaminen. Kiusaaminen ei kuulu toimivaan sosiaaliseen oppimisympäristöön, 

eikä kaikille avaudu kiusaamisen seurauksena samanlaisia mahdollisuuksia oppimiseen.  

Usein kuulee, että koulukiusatut kärsivät kiusaamisen aiheuttamista ongelmista myös 

myöhemmin aikuisiällä. Esimerkiksi toisiin ihmisiin luottaminen saattaa olla vaikeaa. Kiu-

saaminen vaikuttaa luonnollisesti myös kouluviihtyvyyteen ja -viihtymättömyyteen. Kiu-

saaminen vähentää oppilaiden turvallisuudentunnetta koulussa ja horjuttaa hyvää ilmapii-

riä. Opiskelu ei välttämättä ole enää mielekästä eikä kiusaaminen ainakaan paranna kiusa-

tun oppilaan itsetuntoa. Kouluviihtyvyys on suhteessa myös esimerkiksi jatko-

opiskeluinnokkuuteen tai terveyskäyttäytymiseen myöhemmin. Nuikkinen (2009) huo-

mauttaa, että yleensä kiusatuksi joutuvat nuorimmat ja heikoimmat oppilaat ja että kiusaa-

mista tapahtuu enemmän koulussa kuin koulumatkalla. Myöskään luokan tai koulun koko 

eivät ole ratkaisevia tekijöitä kiusaamisilmiössä. Ryhmätyöskentely ehkäisee kiusaamison-

gelmaa, joten ryhmäopiskeluun soveltuvia tiloja tulisi koulusta löytyä. Myös monipuoliset 

tiedolliset haasteet ja onnistumisen kokemukset ryhmätyöskentelyssä auttavat vähentä-

mään kiusaamista. (emt. 117–118.) 
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Kilpeläisen (2010) kyläkoulututkimuksessa korostuivat yhteisöllisyyden elementit. Yhtei-

söllisyyteen luokiteltiin esimerkiksi koulun ja kodin yhteistoiminta, koulun ja kylän yhteis-

toiminta sekä yhteistoiminta koulussa. Kyläkoulun toimintaa kuvaa yhteisöllisyyden yllä-

pitäminen päivittäisen yhteistyöskentelyn kautta. Samalla kehitetään sosiaalisia vuorovai-

kutustaitoja ja pidetään huolta siitä, että jokainen voi tuntea olevansa ryhmässä hyväksytty 

ja arvostettu. Tällöin oppilaat oppivat selvittämään haasteita ja ongelmia itse sekä kysy-

mään tarvittaessa neuvoa myös muilta. Pienemmät ottavat esimerkkiä isommista ja oppi-

laat oppivat kannustamaan toisia ja hyväksymään myös erilaisuuden monikulttuuristuvassa 

yhteiskunnassa. Ihmissuhdetaitojen kehittäminen ja kehittyminen ovat koulussa myös tär-

keitä, ne opettavat lapsia toimimaan ja selviytymään elämässä myöhemmin. Eri-ikäisten 

oppilaiden kanssa työskentely opettaa lapsia myös huomioimaan eri-ikäisyyden merkityk-

sen ja ottamaan kaikki huomioon. Pienessä kouluyhteisössä jokaisen on otettava osaa sosi-

aaliseen kanssakäymiseen muiden lasten ja aikuisten kanssa, kukaan ei pääse hukkumaan 

massaan. Lisäksi kyläkoulussa yhdysluokkatoiminnan mahdollistamat erilaiset opetus-

muodot tarjoavat tilanteita sosiaalisten vuorovaikutustaitojen opettelemiseen ja yhteisölli-

syyden ylläpitämiseen. Sosiaaliset taidot ovat tulevaisuudessa yhä merkityksellisempiä ja 

ne kuuluvat jopa opetussuunnitelmaan, joten yhteistyötaidot, kohtelias käyttäytyminen, 

toisten huomioiminen, auttaminen, arvostaminen ja kannustaminen sekä erilaisuuden hy-

väksyminen ovat koulussa yhä tärkeämmässä roolissa. Ne ovat myös yhteisöllisyyden 

kulmakiviä. (Kilpeläinen 2010, 66–67, 85–87.) 

Koulun ja kodin sekä koulun ja yhteisön yhteistyö toimii kylissä yleensä hyvin, kuten 

myös Kilpeläisen (2010) tutkimuksen tulokset osoittavat. Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä 

edistää esimerkiksi aktiiviset vanhempaintoimikunnat, avoin viestintä kotien kanssa, erilai-

set teemapäivät, tapahtumat ja juhlat sekä yhteiset retket. Kodilla ja koululla on yhteinen 

lasten kasvatustehtävä, vaikka ensisijainen vastuu onkin kodilla. Parhaiten tämä tehtävä 

saavutetaan, kun tehdään yhteistyötä. Lapsi myös oppii, että avoimella ja sujuvalla yhteis-

työllä saavutetaan usein parhaimmat tulokset, ja lapselle on tärkeää saada osallistua häntä 

koskeviin asioihin – tällöin hän kokee olevansa merkityksellinen ja hänelle kehittyy selkeä 

minäkuva ja terve itsetunto. Tämä osaltaan luo mahdollisuuksia hyvälle psyykkiselle ja 

sosiaaliselle oppimisympäristölle, kun lapsi voi vaikuttaa asioihin. (emt. s. 87–90.) 
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3.3 Tekninen oppimisympäristö 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa on runsaasti lisään-

tynyt viime vuosikymmenen aikana. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kasvanut merkitys on otettu huomioon (Ops 2014). 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetuksessa tulisi huomioida moninainen me-

diakulttuuri. Opetusteknologia tukee oppilaita myös osallisuudessa ja yhteisöllisten taitojen 

kehittämisessä. Opetuksessa voidaan käyttää oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita, mutta 

samalla täytyy varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus tieto- ja viestintäteknii-

kan käyttöön – jokaisessa kodissa kun ei välttämättä ole viimeisimpiä tietoteknisiä hieno-

uksia saatavilla. (emt. s. 29.) 

Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan opetuksessa hyödyntää joko osana erilaisia oppi-

misympäristöjä tai oppimisympäristönä itsessään, teknologian ”sisään” rakennettuina op-

pimisympäristöinä (Manninen ym. 2007, 40). Tavalliseen luokkatilanteeseen voidaan tuo-

da oppimista tukevia välineitä, kuten tv, esitysgrafiikka ja tietokoneet. Myös koulun erilai-

silla retkillä voidaan hyödyntää teknologiaa oppimista tukevassa roolissa esimerkiksi hyö-

dyntämällä itse otettuja kuvia oppimispäiväkirjassa. Toinen tieto- ja viestintätekninen as-

pekti on käyttää opetukseen soveltuvia laitteita ja ohjelmia oppimisympäristöinä. Net-

tisukupolvelle on lapsuudesta saakka tarjolla erilaisia teknologioita, joten he oppivat käyt-

tämään niitä hyvin vaivattomasti, kun taas aiemmat sukupolvet ovat joutuneet muuntautu-

maan teknologian käyttäjiksi sen kehityksen myötä. Lapset siis kasvavat osaksi teknologi-

aa. Facebook, Instagram ja Twitter ovat heille tuttuja. Kouluissa teknologia oppimisympä-

ristönä tarkoittaa esimerkiksi nettisivustoja, joissa on käytössä erilaisia teksti-, kuva- tai 

äänimateriaaleja ja jotka tarjoavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja verkostoitumiseen. 

(Manninen ym. 2007, 74.) Jari Multisillan ja Hannele Niemen (2014) mukaan nettisuku-

polvelle eli nykyajan lapsille ja nuorille erilaiset teknologiat ja niiden käyttö ovat arkipäi-

vää. Nettisukupolveen kuuluvat ihmiset ovat verkottuneita, he muodostavat ystävyyssuh-

teita verkossa, laajentavat kokemismaailmaansa globaalisti verkossa ja odottavat, että viih-

de-elementtejä voi hyödyntää opiskelussa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa. Net-

tisukupolven elämä on aiempiin sukupolviin verrattuna riippuvaisempaa eri teknologioista. 

Nettisukupolvi ei ole kuitenkaan joukko tietynlaiseen lokeroon mahtuvia ihmisiä, vaan 

heihin lukeutuu hyvinkin erilaisia yksilöitä, jotka poikkeavat merkittävästikin tietoteknisel-

tä taitotasoltaan. (emt. s. 175.) 
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Don Tapscottin (2009) mukaan nettisukupolvea kuvaa hyvin kahdeksan erilaista ominai-

suutta, jotka erottavat nettisukupolven vanhemmasta väestöstä: 1) vapaus, 2) muokkaus, 

3) tutkiminen, 4) rehellisyys, 5) yhteistyö, 6) viihde, 7) nopeus ja 8) innovatiivisuus. Näistä 

ominaisuuksista käytetään myös nimityksiä normi tai sääntö, ja niiden tunteminen auttaa 

ymmärtämään niitä muutoksia, joita työ, markkinat, oppiminen, perhe ja yhteiskunta koke-

vat nettisukupolven myötä. Näistä ominaisuuksista koulumaailmassa näkyvät esimerkik-

si vapaus, tutkiminen, yhteistyö ja viihde. Vapaus on tärkeää, liittyi se sitten valinnanva-

pauteen, ilmaisunvapauteen tai vapauteen valita mitä työtä tekee. Tutkijoina nettisukupol-

veen kuuluvilla on kyky erottaa fakta ja fiktio toisistaan, eikä asioita oteta itsestäänsel-

vyyksinä. Yritysten tai yhteiskunnan tarjoamat tuotteet joutuvat usein tarkan tutkimisen 

kohteeksi. Nettisukupolven on helppo tehdä yhteistyötä maapallon toisella puolella asuvan 

henkilön kanssa, ja internet tarjoaa muutenkin erilaisia mahdollisuuksia opiskelussa tapah-

tuvaan yhteistyöhön. Lisäksi interaktiiviset kokemukset ovat osa sukupolven arkipäivää, 

joten pelien ja viihteen muotoja käyttämällä he viihtyvät koulussa ja työssä. (emt. s. 74–

96.) 

Oppimis- ja opetusteknologia on 1990-luvulta kehittynyt tasaisesti tähän päivään saakka. 

Uudet teknologiat ovat aiheuttaneet hämmennystä ja vastustustakin, ja alkuun niitä onkin 

käytetty esimerkiksi tiedon varastoimiseen. Internetin, www-sivujen ja sähköpostin tulo 

sysäsi liikkeelle lisää mahdollisuuksia. Myöhemmin mukaan ovat tulleet erilaiset oppi-

misalustat, sosiaalinen media ja 3D-virtuaalimaailma. Suljetut oppimisalustatkin ovat ny-

kyään muuttuneet avoimemmiksi ja mahdollistavat nykypäivänä sosiaalisen median mo-

nenlaisen käytön, omien tuotosten linkittämisen sekä yhteisöllisen työskentelyn. Kouluissa 

esimerkiksi kielten tai matematiikan opiskelussa on tarjolla erilaisia oppimisympäristöjä, 

jotka edistävät oppimista. Pelillisyys ja leikillisyys ovatkin yhä suuremmassa roolissa op-

pimisessa. (Mattila ym. 2012, 77–79.) 

Kilpeläisen (2010) mukaan kyläkoulut kehittävät yhteistyötä eri tahojen kanssa verkostoi-

tumalla erilaisten tietoliikenneyhteyksien kautta. Ne mahdollistavat kouluille esimerkiksi 

erilaisiin hankkeisiin osallistumisen ja uusien valinnaisaineiden tarjoamisen etäyhteyksien 

kautta. Lisäksi internetin ja sähköpostin käyttö kuuluu koulujen toimintaan, ja myös kan-

sainvälisyyskasvatus nähtiin yhtenä teknologian myötä avautuneena mahdollisuutena.  
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3.4 Pedagoginen oppimisympäristö 

Pedagogisen oppimisympäristön käsitteen rinnalla käytetään myös didaktisen oppimisym-

päristön käsitettä. Nämä käsitteet eroavat toisistaan siten, että kun pedagogiikka keskittyy 

opetukseen ja kasvatukseen yleensä, didaktiikka on kiinnostunut siitä, mitä ja miten opete-

taan. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999, 94.) Termien käyttö eri tutkijoiden välillä 

vaihtelee, mutta tässä tutkimuksessa käsitän nämä termit tarkoittamaan samankaltaisia asi-

oita. Puhun siis yleisesti pedagogisesta oppimisympäristöstä. 

Pedagoginen oppimisympäristö muodostuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen sekä tekno-

logisen oppimisympäristön kokonaisuudesta. (ks. Manninen ym. 2007, 37.) Esimerkiksi 

tietoteknisillä hienouksilla ei ole oppimisen kannalta merkitystä, jos niitä ei osata käyttää 

pedagogisesti järkevästi. Pedagogisen oppimisympäristön perusajatuksena onkin se, kuinka 

käytössä olevista resursseista saadaan rakennettua kokonaisuuksia, jotka parhaalla mahdol-

lisella tavalla edistävät ja tukevat oppimista. Pedagogisen oppimisympäristön keskiössä 

ovat opettajan tavoitteellinen toiminta ja siihen liittyvät ratkaisut. Didaktinen oppimisym-

päristö muodostuu esimerkiksi erilaisista oppimateriaaleista, oppimisen tuesta ja pedagogi-

sista haasteista. (Manninen ym. 2007, 36, 41.) Pedagogisen oppimisympäristön elementit 

heijastuvat myös yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. Nuikkinen (2009) toteaa, että kou-

lulla on tehtävä sivistysyhteiskunnan tukipilarina, ja tästä syystä koululla on yhteiskunnal-

linen tehtävä. Koulu muun muassa edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta, sen tulee ottaa 

huomioon erilaiset oppilaat ja heidän erilaiset tarpeensa sekä huolehtia siitä, että oppilaat 

saavat tarvittavat tiedot ja taidot nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa ja työelämässä toimi-

miseen. Koulu myös osaltaan tukee vanhempia lasten kasvatuksessa. (emt. s. 82–83.) 

Yhteiskunnan asettamien vaatimusten lisäksi koulun pedagoginen tehtävä on edistää opet-

tamista, oppimisen ohjaamista sekä oppimisen edellytyksiä. Tähän kuuluvat esimerkiksi 

erilaiset opetusmenetelmät ja työtavat, toimintatapojen uudistaminen sekä tilannesidonnai-

nen oppiminen. Koulun tehtävänä on myös aiemmin mainitun oppimismotivaation sekä 

uteliaisuuden herättäminen. Koulun tulisi lisäksi edistää aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja 

luovuutta. (Nuikkinen 2009, 83.) 

Koulun toiminnan taustalta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

säädetyt tavoitteet. Perusopetuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, yhteiskunnallinen teh-

tävä, kulttuuritehtävä sekä tulevaisuustehtävä. Opetus- ja kasvatustehtävä edistää oppilai-

den myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana olemisen sekä ryhmään kuulumisen suh-
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teen. Perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, kehityk-

sen ja hyvinvoinnin tukeminen, osallisuuden, kestävän elämäntavan ja demokraattisen yh-

teiskunnan jäseneksi kasvun edistäminen sekä ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittami-

seen ja puolustamiseen kasvattaminen (emt. s. 18). 

Opsin mukainen yhteiskunnallinen tehtävä sivuaa osaltaan myös Nuikkisen (2009) luokit-

telua koulun yhteiskunnallisesta tehtävästä sivistysyhteiskunnan tukipilarina. Opsin (2014) 

mukaan koulun yhteiskunnallisena tehtävänä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-

sen ja eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen lisäksi kasvattaa inhimillistä ja sosi-

aalista pääomaa, eli osaamista ja ihmisten välistä vuorovaikutusta ja luottamusta. Näillä on 

merkitystä myöhemmin esimerkiksi ihmissuhteiden solmimisessa, perheen perustamisessa 

ja työnhaussa. Jokaisella oppilaalla on samanlaiset mahdollisuudet omien oppimispolku-

jensa rakentamiseen sukupuolesta riippumatta. (emt. s. 18.) 

Opetuksen kulttuurinen tehtävä on opastaa tunnistamaan omaan kulttuuriin liittyviä eri-

tyispiirteitä ja tukea omaan kulttuuriin kuulumisen tunnetta ja kulttuuri-identiteetin raken-

tamista. Koulu myös osaltaan ohjaa tunnistamaan eroavaisuuksia eri kulttuurien välillä 

sekä auttaa hyväksymään erilaiset kulttuurit ja tunnistamaan kulttuurien moninaisuuksia. 

Tämä on erityisen tärkeää nykyisin, koska Suomestakin löytyy yhä enemmän eri kansalai-

suuksia, ja niiden mukana olemme ainakin välillisesti tekemisissä myös eri kulttuurien 

kanssa. (Ops 2014, 18.) 

Koulun tulevaisuustehtävä peilaa yhteiskunnan ja ympäröivän maailman muutoksiin. Kou-

lun täytyisi pysyä muutosten tasalla ja suhteuttaa omaa toimintaansa niihin. Globaalikasva-

tus on osa opetussuunnitelman tavoitteita, ja perusopetus osaltaan valmistaa oppilaita toi-

mimaan kansainvälisissä ja kansallisissa ympäristöissä. Erilaiset yhteistyökoulut Suomessa 

tai ulkomailla ovatkin hyviä välineitä toteuttamaan tätä tehtävää. (Ops 2014, 18.) 

Pedagoginen oppimisympäristö ei ole riippuvainen fyysisestä koulurakennuksesta tai sen 

ympäristöstä. Pedagoginen oppimisympäristö voidaan rakentaa melkeinpä minne tahansa: 

kirjastoon, museoon, maatilalle, puumajaan. Tärkeintä pedagogisessa oppimisympäristössä 

on se, että siellä olemisella on jokin tavoite. Tavallinen luokkahuonekaan ei välttämättä 

aina ole suoraan yhteydessä pedagogiseen toimintaan. Koulujen tiloissa toimii usein esi-

merkiksi lähiseudun mummojen lukupiiri tai paikallisen metsästysseuran kuukausikokous. 

Tällöin oppimistavoitteet ja oppimisprosessit eivät ohjaa toimintaa. Pedagoginen oppi-

misympäristö sitoo yhteen muiden oppimisympäristöjen elementtejä – pelkkä ryhmässä 
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oleminen ei aiheuta oppimista, vaan tarvitaan yhteinen tavoite, keskustelua ja asioiden pro-

sessointia. Luontokaan ei yksinään tarjoa oppimiskokemuksia, vaan tarvitaan tavoite, esi-

merkiksi puulajien tunnistaminen niiden lehtien muodon perusteella. Olennainen tekijä 

pedagogisen oppimisympäristön rakentamisessa on opettaja tai ohjaaja, mikäli ei puhuta 

itseohjautuvasta opiskelusta. Opettaja voi käyttää tietotaitoaan esimerkiksi erilaisista op-

pimiskäsityksistä tai -strategioista oppimisen edistämisessä. Myös opettajan luovuudella ja 

sillä, miten olemassa olevia resursseja, kuten koulun fyysisiä tiloja, lähiympäristöä ja tek-

nologiaa hyödynnetään, on oppimisen kannalta merkitystä. Opettajan tulisikin opetuksen 

suunnittelussa huomioida kuhunkin oppiainekseen parhaiten soveltuvien opetusmenetelmi-

en ja -strategioiden käyttö. (Manninen ym. 2007, 108–109.) 

Pertti Kansanen (2004) on eritellyt pedagogisen ja didaktisen suhteen eroja opettajan, oppi-

laan ja asiasisällön kolminaisuudessa. Pedagoginen suhde on opettajan ja oppilaan välistä 

inhimillistä vuorovaikutusta, jota opetustapahtuma ohjaa. Normaalissa luokkatilanteessa ei 

kuitenkaan ole mahdollista keskittyä vain yhteen oppilaaseen, vaan on kyse opettajan ja 

oppilasryhmän välisestä vuorovaikutuksesta. Opetustapahtumaan puolestaan kuuluu tietty-

jä tavoitteita ja niistä johdettuja sisältöjä. Opettaja ja oppilas ovat pedagogisessa suhteessa 

eriarvoisia. (emt. s. 75, 79.) Didaktinen suhde puolestaan kuvaa oppilaan suhdetta sisäl-

töön. Olennaisessa roolissa ovat myös opiskelu ja oppiminen. Kaikki lähtee opetustapah-

tuman tarkoituksesta, asiasisältöjen oppimisesta. Opetustapahtuman tarkoituksena on var-

mistaa, että oppilas oppii käsiteltävän sisällön. Oppilas on avainasemassa siinä, että hän 

voi muuttaa omaa käytöstään vastaamaan parhaiten annettua tavoitetta eli oppimista. Tä-

män saavuttamiseksi tarvitaan opiskelua. Opettajan roolina on toimia ohjaajana ja näin 

edistää oppimista. Oppilas toimii pedagogisessa suhteessa opettajaan, ja kun opettaja ottaa 

käyttöön esimerkiksi opetustapahtuman vaatimat opetusmenetelmät, syntyy didaktinen 

suhde. (Kansanen 2004, 80–81.) Pedagogisen ja didaktisen suhteen voi nähdä kuviosta 1. 
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Kuvio 1. Pedagoginen ja didaktinen suhde. (Praktikumikäsikirja 2004.) 

Kilpeläisen (2010) mukaan kyläkoulujen opetussuunnitelmat kuvaavat hyvin koulujen 

omaleimaisuutta. Opetussuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi ympäröivä 

luonto ja yhteisö. Opettajien on mahdollista aika vapaastikin muokata toimintoja mieleisel-

lään tavalla, ja työn monipuolisuuden ja laaja-alaisuuden rinnalla kulkevatkin työn itsenäi-

syys, vapaus ja joustavuus. Kyläkouluille ominainen yhdysluokkapedagogiikka asettaa 

puitteita tietynlaiselle pedagogiselle toiminnalle, ja se myös mahdollistaa hyvin monipuoli-

set työskentelytavat. Yhteistoiminnallisuus toimii myös pedagogisen oppimisympäristön 

luojana. (emt. s. 113, 124, 134.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa oppilaiden kokemuksia, tutkimukseni on 

luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuskysymyksistä erityisesti 

”Mitkä asiat ovat oppilaille merkityksellisiä koulussa?” määrittää sitä, että aineistosta tulee 

poimia ilmaisuja monipuolisesti, ja siihen sisällönanalyysi antaa parhaiten vastauksia. Ai-

neiston analyysi tapahtuu siis sisällönanalyysin menetelmiä käyttäen. Tässä luvussa kuvaan 

tutkimuksen toteutusta tarkemmin. Aluksi kuvaan laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä. 

Toisessa alaluvussa avaan tutkimusaineistoa ja sen keruuta. Luvussa 4.3 kerron ensin sisäl-

lönanalyysin kulusta, ja peilaan sitä sitten oman aineistoni analyysin kulkuun.  

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että ilmiöitä tutkitaan ja katsellaan monesta eri 

näkökulmasta, ja jopa itsestäänselvyyksiä problematisoidaan. Havainnot sinänsä eivät vielä 

yksistään kerro asiasta mitään, vaan niitä on tulkittava. Teoreettinen viitekehys, aineisto ja 

metodin valinta ohjaavat toisiaan.  Tutkijan ei välttämättä ole helppoa päättää, minkälaisen 

aineiston avulla haluttua ongelmaa lähdetään tutkimaan, minkälaista tutkimusmetodia käy-

tetään ja minkälainen teoreettinen viitekehys otetaan käyttöön. Usein teoreettinen viiteke-

hys määrää sopivan aineiston keruun ja metodin valinnan, tai toisaalta aineiston perusteella 

voidaan valita sopiva teoreettinen viitekehys ja metodien käyttö. (Alasuutari 2011, 78, 83–

84.) Tässä tutkimuksessa aineisto on johdattanut minua sopivan teoreettisen viitekehyksen 

ja metodin valinnassa. Myös tutkimuskysymykset ovat muodostuneet aineistolähtöisesti, 

mutta olen pyrkinyt valitsemaan tutkimusmetodin siten, että tutkimuskysymysten kannalta 

olennaisimmat tiedot tulisivat aineistosta esille. 

Aineiston analyysi on monitahoinen prosessi. Aineiston keruu, analyysi ja tulosten rapor-

tointi tapahtuvat usein samanaikaisesti, ja analyysi keskustelee myös tutkimuksen teoreetti-

sen viitekehyksen kanssa. John W. Creswell (2007) on kuvannut aineiston analyysin piir-

teet spiraalinomaisena muotona, jossa asioita tarkastellaan useista näkökulmista kerta toi-

sensa jälkeen (kuvio 2). Aineiston kerääminen, aineiston analyysi ja raportin kirjoittaminen 

eivät ole toisistaan erillisiä vaiheita, vaan ne liittyvät toisiinsa ja etenevät tutkimusproses-

sissa samanaikaisesti (emt. s. 182–183). 
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Spiraalin ensimmäisessä vaiheessa työstetään kerättyä aineistoa. Sähköiseen muotoon 

tallentaminen helpottaa aineiston myöhempää käsittelyä. Tässä vaiheessa aineistoa voi jo 

muuttaa sopiviksi tekstiyksiköiksi: sanoiksi, lauseiksi tai tarinoiksi. Seuraavaksi tutkitaan, 

mitä aineistosta löytyy. Puhtaaksikirjoitetun tai valmiin kirjallisen aineiston teksti kannat-

taa lukea läpi useita kertoja, jotta sen kanssa tulee tutuksi. Muistiinpanojen tekeminen 

tekstin sekaan tai kuvien alle auttaa aineistoon tutustumisessa. Aineiston kuvailu, luokitte-

lu ja tulkinta ovat olennainen osa analyysia. Niitä tehdään samanaikaisesti lukemisen ja 

muistiinpanojen tekemisen kanssa. Erilaisten koodien ja kategorioiden tekeminen jäsentää 

aineistoa. Aineistosta kerätään yksityiskohtaisia kuvailuja ja muodostetaan erilaisia teemo-

ja ja luokkia. Näitä peilataan omiin näkemyksiin tai kirjallisuuden näkökulmiin. Tämän 

jälkeen aineistoa tulkitaan. Koodien kehittämisestä siirrytään teemojen muodostamiseen 

ja lopulta teemoja järjestellään suuremmiksi käsitteellisiksi yksiköiksi. Tulkinta voi perus-

tua usein eri tavoin, kuten oletus, näkemys ja intuitio. Lopuksi aineisto esitellään tauluk-

ko-, kuvio- tai tekstimuodossa. (Creswell 2007, 182–188.) 

 

Kuvio 2. Aineiston analyysin spiraali. (Creswell 2007, 183.) Oma suomennos. 
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4.2 Tutkimusaineisto ja aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto koostuu pienen pohjoispohjalaisen kunnan yläkoulun oppilaiden 

kirjoitelmista. Oppilaat ovat entisiä kyläkoulun oppilaita, joilla on kyläkoulun lakkautuk-

sen myötä kokemusta myös yhtenäiskoulussa opiskelusta. Yhtenäiskoulu-termiä ei ole 

määritelty opetuslainsäädännössä tai opetussuunnitelman perusteissa, mutta kyseiset koulut 

alkavat olla maassamme yhä yleisempiä. Yhtenäiskoululla tarkoitetaan sellaista koulua, 

joka tarjoaa opetusta kaikille peruskoulun luokille esikoulusta yhdeksänteen luokkaan, 

joskus jopa lukioon saakka. Alakoulun ja yläkoulun (sekä lukion) oppilaat opiskelevat sa-

man hallinnollisen ja toiminnallisen yksikön alla. (Tanttu 2008, 122.)  

En ole henkilökohtaisesti tavannut aineiston keruussa auttanutta opettajaa tai kirjoitelmia 

antaneita oppilaita tämän tutkimuksen aikana. Tiedustelin kyseisen koulun äidinkielenopet-

tajalta voisinko saada apua aineistonkeruuseen hänen kauttaan: löytyykö häneltä oppilaita, 

jotka olisivat innokkaita kirjoittamaan minulle ajatuksistaan ja kokemuksistaan kyläkou-

lussa ja toisaalta yhtenäiskoulussa opiskelusta. Samaan viestiin laitoin tehtävänannon, jos-

sa kerroin kuka olen, mitä tutkin, mitä tarkoitusta varten aineistoa kerään ja mihin sitä käy-

tetään. Mukana oli myös ohje kirjoitelmaa varten: mitä oppilaat voisivat kirjoittaa. Listasin 

mukaan vielä muutamia apukysymyksiä, jotka mahdollisesti antaisivat suuntaa siitä, mitä 

haluan kirjoitelmissa olevan (ks. liite 1). Äidinkielen opettajan valitsin muiden opettajien 

joukosta siksi, että kirjoitelman tekemisen voisi liittää järkevällä tavalla osaksi oppiainetta. 

Opettaja lähetti minulle kirjoitelmat postitse kahdessa erässä.  

Aineistoni sisältää 11 kirjoitelmaa, joiden pituus vaihtelee muutamasta rivistä yhteen ko-

konaiseen konseptipaperiin. Kirjoitelmia on sekä 8- että 9-luokkalaisilta, sekä tytöiltä 

(n=6) että pojilta (n=5). Yhtä kirjoitelmaa ovat kaksi poikaa kirjoittaneet yhdessä. Kirjoi-

telmissaan oppilaat ovat tuoneet esille heidän mielestään olennaisia seikkoja kyläkoulun ja 

yhtenäiskoulun eroista, samankaltaisuuksista, vahvuuksista ja heikkouksista. Aineiston 

puhtaaksikirjoitusvaiheessa oppilaat ovat saaneet peitenimet. 
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4.3 Analyysin kulku 

4.3.1 Sisällönanalyysi 

Tutkimusmetodiksi olen valinnut sisällönanalyysin. Sisällönanalyysista puhutaan usein 

yleisenä aineiston analyysin teoreettisena kehyksenä, johon pohjautuu muita eri nimillä 

kulkevia analyysimenetelmiä ja jota voidaan hyödyntää monenlaisessa tutkimuksessa. Si-

sällönanalyysi on kuitenkin myös oma menetelmänsä. Useissa laadullisen tutkimuksen 

menetelmissä, kuten myös sisällönanalyysissa, aineistoa voi järjestellä useilla ei tavoilla, 

kuten luokittelemalla, teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Aineisto on hyvä käydä läpi 

useita kertoja, jotta sen tuntee läpikotaisin. Erilaisilla järjestelytekniikoilla aineistosta saa 

poimittua tutkimuksen kannalta kiinnostavia asioita, mutta kaikkea aineistosta löytyvää ei 

yleensä ole olennaista ottaa mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–93.) Sisällönanalyysi 

soveltuu mielestäni omaan tutkimukseeni siksi, että sen avulla saa poimittua aineistosta 

esiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti erilaisia ilmaisuja, eikä tässä tapaukses-

sa metodi ole liiaksi rajaamassa analyysia. 

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009) kuvaavat kirjassaan sisällönanalyysin yleistä kul-

kukaavaa. He myös erittelevät kolme laadullisen analyysin muotoa. Aineistoa voidaan ana-

lysoida aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. (emt. s. 91–99.) Aineisto-

lähtöisessä analyysissa aineisto ohjaa analyysin tekoa. Aineistolähtöinen analyysi on tar-

peen esimerkiksi silloin, kun halutaan saada perustietoa tutkittavasta ilmiöstä ilman ennak-

ko-oletuksia (Eskola & Suoranta 1998, 19). Aineistolähtöisessä analyysissa eri aineistoyk-

siköistä pyritään muodostamaan kokonaisuuksia. Aiemmalla tiedolla ei ole merkitystä ana-

lyysin toteuttamisen ja lopputuloksen kannalta ja teoria muotoutuu aineiston perusteella. 

Aineistolähtöisestä analyysista poiketen teoriaohjaavassa analyysissa teoria voi toimia 

apuna analyysin etenemisessä, ja siinä aiemmat tiedot ohjaavat analyysia. Teoria voidaan 

muodostaa sen perusteella, mitä aiheesta tiedetään jo etukäteen. Teorialähtöinen analyysi 

pohjautuu nimensä mukaisesti teoriaan. Tutkittavaa ilmiötä peilataan johonkin jo tunnet-

tuun. Aiempi tieto ohjaa aineiston analyysia ja siinä jo aineiston hankintakin on teorialäh-

töistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–98, 119–120.) Omaa tutkimustani ohjaa aineistoläh-

töinen analyysi. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 108–109) ovat kuvanneet sisällönanalyysin vaiheita, joita he 

luokittelevat kolme. Ensimmäinen vaihe, aineiston redusointi eli pelkistäminen, tarkoittaa 
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muun muassa kaiken epäolennaisen karsimista tutkimusaineistosta. Aineistoa voidaan joko 

pilkkoa osiin tai sen informaatiota voidaan tiivistää. Pelkistämisen ohjaajana voi toimia 

tutkimuskysymys tai -tehtävä. Seuraavassa vaiheessa, aineiston klusteroinnissa eli ryhmit-

telyssä, otetaan tarkasteluun aineistosta poimitut alkuperäisilmaukset ja etsitään sieltä sa-

mankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samankaltaisista asioista muodostetaan ryhmiä, teh-

dään niistä luokkia ja nimetään niitä yhdistävä tekijä, alaluokka. Näin aineistosta saadaan 

tiiviimpää, koska yksittäiset ilmaukset on esitetty yleisempinä käsitteinä. Kolmas ja vii-

meinen vaihe on aineiston abstrahointi, teoreettisten käsitteiden luominen. Siinä poimitaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto, yhdistellään jo muodostettuja käsitteitä ja muodos-

tetaan uusia luokituksia, pääluokkia ja yhdistäviä luokkia. Sisällönanalyysin kaikissa vai-

heissa tutkijan tehtävänä on aineiston tulkinta ja päättely, ja koko ajan on pyrittävä ymmär-

tämään asioiden merkitystä tutkittaville. (emt. s. 108–113.) Jari Eskola & Juha Suoranta 

(1998) ottavat puolestaan esille kaksi keskeistä lähestymistapaa sisällönanalyysia tehdessä. 

Aineistoon voidaan tutustua ensin teemoittelemalla alkuperäisilmauksia. Kyseiset teemat 

voivat nousta esiin esimerkiksi tutkimuskysymyksistä tai tutkimusongelmasta. Tällöin on 

mahdollista vertailla teemojen ilmenemistä aineistossa. Toinen aineiston analyysin tapa on 

tyypittely. Siinä aineistoa ryhmitellään samankaltaisten ilmausten perusteella, etsitään sa-

manlaisia tarinoita. Nämä tyypit tiivistävät ja tyypillistävät, niistä voi nähdä sellaista, mitä 

yksittäisistä ilmauksista ei löydy. Tyypittelyn tekeminen edellyttää yleensä teemoittelua. 

(emt. s. 174–175, 178, 181.) 

 

4.3.2 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysini toteutti pääosin kaavaa, joka on esitetty kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Tutkimuksen analyysin eteneminen (mukaillen Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–

113). 

Aloitin aineiston analyysin lukemalla aineiston ja tutustumalla siihen. Koska kirjoitelmat 

olivat hyvin erilaisia ja kirjoittamisen apuna olleen saatekirjeen kaikkiin kysymyksiin oli 

vastattu vain yhdessä kirjoitelmassa, koin hankalaksi alkaa purkaa aineistoa näiden kysy-

mysten perusteella. Aloitin aineiston analyysin puhtaaksikirjoittamisella, ja karsin tässä 

yhteydessä pois selkeästi minulle tutkijana tarkoitetut terveiset, kuten Toivottavasti tarina-

ni oli hyödyksi!. Tämän jälkeen jaottelin ilmaukset seuraavasti: kyläkoulun hyvät puolet, 

kyläkoulun huonot puolet, yhtenäiskoulun hyvät puolet, yhtenäiskoulun huonot puolet. 

Kokosin ilmaukset taulukkoon näiden neljän teeman alle, ja merkitsin vielä joka kohdan 

eri väreillä, jotta saatoin myöhemmin analyysissa vertailla aineistosta saatuja ilmauksia 

tähän taulukkoon. Muodostunut taulukko kulki mukana läpi koko myöhemmän analyysi-

vaiheen, koska se on hyvin havainnollistava kyseessä olevien teemojen suhteen. 

Seuraavaksi redusoin aineiston. Pilkoin aineistosta löytyneitä ilmauksia osiin, ja tutkimus-

kysymykset ohjasivat tätä vaihetta. Seuraavassa otan mukaan vain muutamia esimerkkejä 

aineiston analysoinnin kulusta, koska lista redusoiduista ilmauksista oli useita sivuja pitkä. 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista. 
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Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

"Kyläkoulu oli oikeastaan keskellä metsää, 

ja siellä leikittiinkin paljon." 

Ympäröivän luonnon tärkeys 

"Koti-koulu-suhde oli pikkukoulussa pal-

jon parempi. Opettajat ja oppilaat tunsivat 

toisensa. Opettajat tunsivat oppilaiden per-

heet." 

Kyläkoulussa opettajat tuntevat oppilaat. 

Opettajat tuntevat oppilaiden vanhemmat. 

"Isommissa luokkaryhmissä ei saanut yhtä 

nopeasti opettajaa auttamaan vaikeitten 

tehtävien kanssa, kuin kyläkoululuokas-

samme." 

Opettaja ei ehdi yhtä nopeasti auttamaan 

kuin kyläkoulussa. 

"Kun tulin yhtenäiskouluun, numeroni 

laskivat, koska oli noloa olla hikari." 

Yhteisön paine vaikuttaa oppimiseen. 

 

Seuraava vaihe analyysissa oli klusterointi eli ryhmittely. Keräsin pelkistetyistä ilmauksista 

yhteen samankaltaisuuksia ja kokosin ne yhden alaluokan alle. Ryhmittely tiivisti aineis-

toani huomattavasti. 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista.  

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Yhtenäiskoulussa kiusataan pelkän ulkonäön 

perusteella. 

Yhtenäiskoulussa on enemmän kiusaamista. 

Syrjiminen lisääntyy [yhtenäiskoulussa]. 

Yhtenäiskoulussa kiusataan 

Kaikki leikkivät välitunnilla yhdessä. 

Kaikki ovat kavereita keskenään. 

Kyläkoulun suvaitsevainen ilmapiiri. 

Kyläkoulun yhteisöllisyys koko kou-

lun kesken 

Kyläkouluun on lyhyt matka. 

Kyläkoulu on lähellä. 

Kyläkouluun pääsee pyörällä. 

Kyläkoulun läheisyys 
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Aineiston pelkistämisen ja ryhmittelyn jälkeen muodostin valikoidusta tiedosta teoreettisia 

käsitteitä yhdistämällä alaluokkia pääluokiksi. Nämä pääluokat olen järjestänyt tutkimus-

kysymysten mukaisesti: mitkä asiat ovat oppilaille merkityksellisiä koulussa ja koulun-

käynnissä? Muodostettuja pääluokkia rakentui lopulta neljä, ja esittelen ne seuraavassa 

luvussa. Järjestelin tuloslukua tutkimuskysymysten ja oppimisympäristöteorioiden avulla. 

Valitsemani oppimisympäristöt – fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen, tekninen sekä peda-

goginen – näkyvät oppilaiden arjessa selkeimmin. Avoin ja suljettu ympäristö sekä todelli-

nen ympäristö näyttäytyvät myös osana valitsemaani oppimisympäristöä. Luokkaretkellä 

esimerkiksi voidaan mennä tutustumaan museoon tai muuhun kohteeseen sen todellisessa 

ympäristössä, ja avoin ja suljettu ympäristö voivat vaihdella erilaisissa tilanteissa koulun 

arjessa. Tein tässä yhteydessä kuitenkin rajauksen aiemmin mainitsemallani tavalla. 
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5 Tulokset 

Analyysissa esiinnousseet teemat olivat koulun arki, yhteisöllisyys, kouluviihtyvyys sekä 

koulumatkat ja -kyydit. Kouluviihtyvyyden alla erityisesti koulukiusaaminen esiintyy kou-

lun työrauhaa heikentävänä tekijänä. Esitän tulokset seuraavaksi eri oppimisympäristöihin 

kiedottuna, ja lopuksi käyn läpi myös koulujen hyvien ja huonojen puolien jaottelua. Kuten 

jo aiemmin on tullut esille, oppimisympäristöt ovat toisiinsa nähden limittäisiä, eikä niitä 

siksi voi erottaa toisistaan täysin. Siksi myös tulokset tässä luvussa saattavat näyttäytyä 

useammassa oppimisympäristössä. Tekninen aspekti ottaa koko ajan lisää tilaa opetuksessa 

ja tarjoaa aiempaan verrattuna täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Tieto- ja viestintätekni-

nen osaaminen mainitaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Ops 

2014, 23). Aineistossani tekniseen oppimisympäristöön liittyviä tuloksia ei kuitenkaan 

ilmene, joten jätän sen tässä yhteydessä käsittelemättä. 

 

5.1 ”Koulu oli oikeastaan keskellä metsää” – koulun ympäristö tärkeänä paikkana 

Koulun fyysiseen ympäristöön oppilaat liittävät kyläkoulun vähäisen oppilasmäärän, kou-

lua ympäröivän metsän, välituntipihat sekä koulumatkat ja -kyydit. Kyläkoulua ympäröi-

vää metsää kaivataan yhtenäiskoulussa ja yhtenäiskoulussa välituntipiha ei tarjoa saman-

laisia virikkeitä kuin kyläkoulun pihalla. Koulukyytien toimimattomuudesta kaikki oppi-

laat ovat samaa mieltä. 

Oppilaat kertovat kirjoitelmissaan, kuinka vähän heidän kyläkoulussaan oli oppilaita. Seu-

raavista esimerkeistä nähdään kyläkoulun oppilasmäärän ero yhtenäiskoulun oppilasmää-

rään. 

Kyläkoululla oli ihana ilmapiiri ja kaikki tunsivat toisensa, koska meitä oli vain noin 

40 oppilasta. (Sara) 

0–2 luokilla oli yhteensä 7 oppilasta ja koko koulun (0–6 lk) lukumäärä oli 21. (Ai-

no) 

Esimerkiksi Kuopion kaupungissa perusopetuksen opetusryhmien luokkakoko lukuvuonna 

2016–2017 on keskimäärin 17,6 oppilasta ryhmässä (Kuopion kaupunki). Ainon koulun 
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kaikki oppilaat mahtuisivat lähestulkoon yhteen kuopiolaiseen koululuokkaan, Saran koulu 

olisi jaettu kahteen luokkaan. Aineistossani mainitut kyläkoulut ovat olleet kaksi- tai kol-

miopettajaisia, joten opetusryhmiä on ollut vastaavasti kaksi tai kolme yhdysluokkaa. 

Fyysinen oppimisympäristö käsitetään perinteisimmin tiloina ja rakennuksina, oppimisen 

rakennettuina puitteina. Ahvenaisen ym. (2001, 194) mukaan fyysinen oppimisympäristö 

määrittää mitä ja miten voidaan opiskella. Fyysinen oppimisympäristö voi kuitenkin raken-

tua myös ihmisistä. Koulussa henkilökuntaan kuuluvat aikuiset ja oppilaat muodostavat 

osaltaan fyysisen oppimisympäristön. Esimerkiksi oppilasmäärä voi toimia joko mahdollis-

tavana tai rajoittavana tekijänä koulussa. 

Gunilla Karlberg-Granlundin (2009) mukaan koulun oppilaiden kokonaismäärällä on yhte-

ys positiiviseen kouluilmapiiriin, kun kaikki koulussa tuntevat toisensa. Koulun oppilas-

määrä vaikuttaa myös oppilaiden sosiaalisuuteen – tutkimusten mukaan pienissä kouluissa, 

joissa ei ole ikäluokittain jaettuja oppilasryhmiä, vaan opetus on vuosiluokkiin sitomatonta 

tai yhdysluokkaopetusta, oppilaat ovat rauhallisempia ja heidän sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen taitonsa ovat parempia kuin isossa koulussa, jossa on paljon oppilaita. (emt. s. 52.) 

Fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö ovat siis toisiinsa linkittyneitä. 

Kyläkoulun vähäinen oppilasmäärä ja muutoin tiiviin kouluyhteisö mahdollistaa myös 

Jannen mainitseman seikan: 

Kyläkoulussa oli myös parempaa ruokaa. (Janne) 

Kyläkoulussa on usein yksi keittäjä, joka tekee ruokaa koko koululle. Koska oppilasmäärä 

on pieni, luokkia on usein 2–3 ja oppilaita luokassa enintään 20, ei ruokaa tarvitse tehdä 

kovin suuria määriä. Muistan tämän myös omasta kyläkoulustani, että ruoka oli aina hy-

vää, oli se mitä tahansa. Kerran vuodessa lisäksi koulumme järjesti Hyvän mielen viikon, 

jolloin koulussa oli ruokana vain oppilaiden valitsemaa ruokaa. Yläluokan oppilaat saivat 

pienissä ryhmissä valita oman lempiruokansa ja myös jälkiruoan, ja jokainen ryhmä sai 

vuorollaan olla keittäjän apuna tekemässä valitsemaansa ruokaa koko koululle. Välillä 

keittiön ovella toimi jopa hampurilaisbaari. Oppilaiden osallisuutta voidaan toteuttaa kylä-

koulussa siis mitä monipuolisimmin seikoin. Isossa koulussa isot oppilasmassat vaativat 

myös massatuotantoa tarjottavan ruoan suhteen, jolloin erilainen tuotantotapa kyläkouluun 

verrattuna myös maistuu. 
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Kyläkoulun luonnonläheistä ympäristöä voidaan käyttää osana opetusta, mutta se toimii 

myös oppilaiden informaalin toiminnan kenttänä. Välitunneilla välituntipihan monenlaisia 

elementtejä hyödynnetään yhteisissä leikeissä, ja esimerkiksi koulua ympäröivä metsä tar-

joaa puitteet monenlaiselle toiminnalle. Metsä luo myös sosiaalisia suhteita, kun lapset 

rakentavat siellä majoja, ja se mahdollistaa lisäksi yhteisöllisen työskentelyn. 

Kyläkoulu oli oikeastaan keskellä metsää, ja siellä leikittiinkin paljon. (Aino) 

…vaikka siellä [yhtenäiskoulussa] ei ollutkaan metsää jonka rauhaa rakastin. 

(Amanda) 

Tytöt ovat käyneet kyläkoulua eri kylillä, mutta niissä molemmissa on yhteisenä piirteenä 

koulua ympäröivä metsä. Sitä ei puolestaan ole yhtenäiskoulussa, joka sijaitsee keskellä 

kirkonkylää asutusalueen ympäröimänä. Molemmissa kyläkouluissa metsä on ahkerassa 

käytössä välituntileikeissä esimerkiksi majanrakennuksessa, ja kuten Amanda kommentoi, 

metsä toimii oppilaille myös rauhoittavana elementtinä. Aino toteaa lisäksi, että lähes päi-

vittäisistä retkistä metsään sai paljon virtaa. Metsää voidaan käyttää hyödyksi myös oppi-

tunneilla, mutta fyysisen ja pedagogisen oppimisympäristön lisäksi metsä voidaan nähdä 

luonnollisena oppimisympäristönä, joka mahdollistaa koulurakennuksen ulkopuolella ta-

pahtuvan luonnollisen oppimisen. (Manninen ym. 2007, 40.) Metsässä kasvien tunnistami-

nen, luonnon ekosysteemin opettelu tai kestävän kehityksen teemoihin tutustuminen tapah-

tuvat mahdollisimman aidossa ympäristössä. Lisäksi liikuntatunnilla suunnistaessa tutustu-

taan koulun lähiympäristöön ja koulun läheisissä metsissä voi harrastaa myös vaikkapa 

geokätköilyä. Metsän hyödyntäminen osana opetusta onkin yksi elämyksellisen ja toimin-

nallisen oppimisen näkökulma (emt. s. 93, 98). 

Kilpeläisen (2010) väitöskirjatutkimuksessa kyläkouluopettajat kertovat, että koulun piha 

tarjoaa monenlaisia virikkeitä välituntipeleille ja -leikeille. Kyläkoulun piha ei ominai-

suuksiltaan useinkaan kovin paljon poikkea yhtenäiskoulun välituntipihasta. Kyläkoulua 

ympäröivän metsän läheisyyttä lukuun ottamatta molemmissa on keinuja, hiekkalaatikko, 

rakennettuja kiipeilytelineitä sekä pallokenttä, joka muuntuu talvella luistelu- ja jääkiekko-

kentäksi. Aino on kuitenkin sitä mieltä, että kyläkoulussa ja yhtenäiskoulussa tekemisen 

määrä ja mahdollisuudet vaihtelevat. 
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Pienessä koulussa välitunnit olivat kivoja, ja oli paljon tekemistä, mutta yhtenäiskou-

lussa asia on päinvastoin. Välitunti on vastenmielinen pakko, ja välituntipihalla ei 

ole tekemistä. (Aino) 

Aino on aiemmin kirjoitelmassaan kertonut, kuinka monipuolisia leikkejä ja toimintaa ky-

läkoulun piha mahdollisti. Vaikka kyläkoulun ja yhtenäiskoulun pihalla olisi samanlaisia 

virikkeitä välituntileikeille, yksistään jo se, että isossa ja pienessä koulussa välituntipihan 

sosiaalinen rakenne on erilainen, muokkaa virikkeiden käyttöä eri tavoin. Kyläkoulussa 

toimitaan enemmän isossa porukassa usein koko koulunkin voimin, kun taas yhtenäiskou-

lussa piha koostuu useista pienistä oppilasryhmistä, joilla on omat erilliset leikkinsä. (Väli-

tuntipihan sosiaalisesta rakentumisesta ks. luku 5.2.) 

Sara tiivistää seuraavassa esimerkissä koulumatkaan ja -kyyteihin koulun vaihtamisen 

myötä tulleet muutokset. 

Koulumatkani kyläkoululle oli 2 kilometriä, mutta kun tulin yhtenäiskouluun koulu-

matkakseni tuli 12 km. Ennen menin aina pyörällä kouluun, ja ei tarvinnut herätä 

kovin aikaisin. Yhtenäiskouluun tulen joka aamu linja-autolla, ja joudun heräämään 

aina kuudelta, jotta kerkeän linja-autoon. Olen aina joutunut tulemaan kahdeksaksi 

yhtenäiskouluun. 

Fyysinen oppimisympäristö koostuu rakennusten ja muun rakennetun ympäristön lisäksi 

myös paikallisesta ympäristöstä – paikoista ja alueista. Koulu voidaan ajatella ympäristös-

sään olevana opiskelupaikkana, jolloin myös koulua ympäröivä alue tai kylä toimii oppi-

misympäristönä. (Manninen ym. 2007, 40.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den (2014) mukaan oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuus myös koulun ulkopuo-

listen yhteisöjen kanssa toimimiseen. Toisaalta oppilaan on myös tärkeä kiinnittyä omaan 

kyläänsä ja kehittää kotiseututietoisuuttaan. (Hautala 2002, 34.) Se mahdollistuu kyläkou-

lussa joka päivä koulumatkalla, kun kouluun kuljetaan useimmiten kävellen tai pyörällä. 

Tiet, talot ja muut kylän asukkaat tulevat samalla tutuiksi, ja samalla sosiaalinen pääoma 

kehittyy. (Karlberg-Granlund 2009, 61–62.)  

Vaikka koulupäivän pituus ei kasvaisikaan merkittävästi, on koulumatkaan käytetty aika 

aina pois oppilaiden vapaa-ajasta. Saran tavoin kaikki tutkimukseeni osallistuneet oppilaat 

ovat sitä mieltä, että pidentynyt koulumatka ja sen myötä aikaistuneet herätykset eivät ole 

hyvä asia. Oppilaat toteavat koulukyydeissä olevan aina jotain ongelmaa. Oppilaita on 
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koulukuljetuksessa useita kymmeniä yhdeltä kylältä, ja koulupäivien pituudet venyvät hel-

posti pitkiksikin. Koulukuljetusten myötä lapsi myös helposti irtaantuu tai vieraantuu 

omasta lähiyhteisöstään ja kotiseudustaan. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2014) sanotaan, että ”yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa 

koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään” (emt. s. 11). Marjatta Hautalan 

(2002) mukaan vuoden 1994 opetussuunnitelmassa huomioitiin vielä selkeästi omien juu-

rien ja kotiseudun merkitys esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa ja pyrit-

tiin myös sitä kautta kehittämään oppilaan itsetuntoa ja maailmankatsomusta. Oppilaan 

minäkäsitys muodostuu myös siitä, mistä hän tulee, mitä kulttuuria hän edustaa, ja on tär-

keää oppia tuntemaan ja arvostamaan myös muita kulttuureita. Tämä ei kuitenkaan vähen-

nä sitä, mikä merkitys paikallisella opetuksella on oppilaalle ja hänen kehitykselleen. 

 

5.2 ”Muistan koulussamme olleen hyvän ryhmähengen” – yhteisöllisyys osana kou-

lun arkea 

Oppilaiden kirjoitelmista selviää, että yhteisöllisyys on merkittävä osa kyläkoulun toimin-

taa. Yhteisöllisyys näkyy paitsi koulun sisäisessä toiminnassa oppilaiden keskinäisissä suh-

teissa ja opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa, myös koulun ja kodin sekä kylän väli-

sessä yhteistyössä. Yhtenäiskoulun toiminnasta oppilaat eivät mainitse kodin ja koulun 

sekä kodin ja yhteisön välisiä suhteita lainkaan. 

 

5.2.1 Oppilaiden väliset suhteet 

Alakouluikäisille oppilaille toverisuhteiden merkitys on huomattavaa. Saman voi nähdä 

myös omassa aineistossani, koska vertaissuhteisiin liittyviä mainintoja on lukuisia. Aino 

kertoo kirjoitelmassaan, että kyläkoulussa kaikki luokat tulivat keskenään toimeen, ja väli-

tunnilla leikittiin yhdessä ikään katsomatta. Yhteisöllisyys näkyy myös seuraavasta esi-

merkistä: 

Muistan koulussamme olleen hyvän ryhmähengen. Koulussamme oli noin 30 oppilas-

ta ja usein välitunnit menivät nurkkajussin pelaamiseen koko koulun voimin. (Mira) 
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Yhdysluokkien erityinen toimintaperiaate tulee esille useista oppilaiden kirjoitelmista.  

Yhdessä työskentely oppituntien formaaleissa tilanteissa jatkuu myös välitunneilla. Kaikki 

oppilaat hyväksytään mukaan leikkeihin taitotasosta tai ominaisuuksista riippumatta. 

Ryhmään kuulumisen tunne kasvattaa myös sosiaalista pääomaa. 

Kyläkoulun yhdysluokkapedagogiikka harjaannuttaa oppilaita yhdessä toimimiseen eri-

ikäisten oppilaiden kanssa. Monimuotoiset opetusjärjestelyt ja -menetelmät ovat avainase-

massa siinä, että oppilaiden kesken paitsi tapahtuu vertaisoppimista, he voivat myös auttaa 

ja ohjata toisiaan. (Kilpeläinen 2010, 145, 147, 152–153.) Nuorimmatkin oppilaat otetaan 

huomioon. Samanlainen yhteisöllisyys jatkuu myös oppituntien ulkopuolella välitunti-

leikeissä. 

Talvisin tehtiin jättimäinen lumilinna. Myös koko koulun pallopelit olivat huippuja! 

Joka talvi ja kevät järjestettiin ”olympialaiset” jotka kestivät kokopäivän, ja van-

hemmat saivat tulla katsomaan. (Aino) 

Yllä olevasta kirjoitelmaesimerkistä voi nähdä kyläkoulun välituntien oppilaiden välisen 

yhteisöllisyyden. Asioita tehdään yhdessä, kaikki oppilaat osallistuvat ehkä samaan leik-

kiin ja kaikki otetaan mukaan ikäeroista huolimatta. Välitunti onkin Auttin ja Hyry-

Beihammerin (2014b) mukaan tärkeä lasten fyysisen ja sosiaalisen toiminnan paikka. Väli-

tuntipihoilla tapahtuu paljon informaalia oppimista, joka on ”tilannekohtaista, tapahtumiin 

ja toimiin kytkeytynyttä” (Autti & Hyry-Beihammer 2014b, 243). Koulun välitunnit sisäl-

tävät paljon sellaisia sosiaalisia toimintoja, jotka peilaavat yhteiskuntaan ja ympäröivään 

yhteisöön. Oppilaat oppivat toisiltaan erilaisia pelien, leikkien ja välituntitoiminnan sääntö-

jä, niistä käydään keskusteluja ja neuvotteluja, ja oppilaiden välillä toimii myös tietynlai-

nen arvohierarkia, joka näyttäytyy myöhemmin myös työelämässä. Oppituntien ulkopuoli-

sella sosiaalisella oppimisella on siis merkitystä myös yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen 

kannalta. (emt. s. 243–245, 248–249.) 

Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön tuottaminen mainitaan koulun tehtäväksi 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Jokaiselle oppilaalle on taattava 

mahdollisuudet yksilölliseen kehittymiseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä onnis-

tumisentunteeseen. Lisäksi on huomioitava, että oppiminen tapahtuu yhteistyössä ja vuo-

rovaikutuksessa toisten ihmisten sekä ympäristön kanssa. Oppiminen edellyttää vuorovai-

kutusta, se tapahtuu yksin tai yhdessä ja vaatii ajattelemista ja tutkimista. (emt. s. 17–18.) 

Oppimisen kannalta keskeisiä sosiaalisia elementtejä ovat Mannisen ym. (2007, 38) mu-
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kaan esimerkiksi vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus, kommunikaatio ja erilaiset ryh-

mäprosessit. Nuikkinen (2009, 266–267) toteaakin, että toimiva sosiaalinen oppimisympä-

ristö edistää vuorovaikutusta ja tukee yhteisöllisyyttä. 

Aino on kirjoitelmassaan pohtinut myös yhtenäiskoulun välituntien toimintaa: 

[Yhtenäiskoulun välitunnilla] opettajat ei ole missään mukana, ja on ”noloa” leikkiä 

hiekkalaatikolla jos on yli 10-vuotias. (Aino) 

Tästä ja edellisestä Ainon kirjoitelmasta otetusta esimerkistä voidaan havaita, kuinka eri 

tavoin kyläkoulun ja yhtenäiskoulun välituntipiha rakentuu. Aino kokee, että opettajat eivät 

yhtenäiskoulussa osallistu mihinkään leikkeihin, he ovat ulkona vain valvomassa lapsia. 

Tässä Aino vertaa varmasti opettajien toimintaa kyläkoulunsa välituntien tapahtumiin ja 

opettajan osallistumiseen siellä. Yhtenäiskoulussa opettajilla on valvottavanaan useita pie-

niä oppilasryhmiä, ja välitunnin tapahtumia ja oppilaiden käyttäytymistä valvotaan kontrol-

loidummin. Kyläkoulussa oppilailla on kaikilla tarpeeksi tilaa tehdä haluamiaan asioita 

välitunnilla, yhtenäiskoulussa joudutaan usein jakamaan vuoroja esimerkiksi pallokentällä. 

Kontrollin muoto näiden kahden välituntipihan välillä on erilaista: kyläkoulussa oppilailla 

on vapaammat mahdollisuudet harjoitella yhteisiä käyttäytymissääntöjä keskenään, kun 

taas yhtenäiskoulussa opettajat kontrolloivat välituntien tapahtumia ja oppilaiden käyttäy-

tymistä. (Kvalsund 2004, 360–361.) Koulujen välituntipihojen sosiaalinen rakentuminen 

on erilaista, mikä näkyy seuraavasta esimerkistäkin. 

[Yhtenäiskoulussa] oli outoa kun kaikki leikkivät välitunneilla omissa porukoissaan. 

Toisin kuin meidän kyläkoulussamme, isossa koulussa ei ollut aistittavissa koko kou-

lun yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Mira) 

Pienen koulun oppilaat muodostavat tiiviin yhteisön, vaikka senkin sisällä muodostuu ka-

veriporukoita. Aineistoni kirjoitelmien perusteella suurin osa oppilaista on sitä mieltä, että 

kyläkoulun toiminta on suvaitsevaisempaa – kaikki oppilaat otetaan mukaan leikkiin iästä 

tai erilaisuudesta huolimatta, ja välitunneilla leikitäänkin paljon yhdessä. Joitakin leikkejä 

tai pelejä on mahdotonta pelata, jos kaikki oppilaat eivät osallistu niihin, koska oppilaita on 

koulussa niin vähän. Kyläkoulussa oppilaille onkin tärkeää luoda ”me-henkeä”, jolloin 

koko koulun oppilaat ovat yhdessä ”me”. (Autti & Hyry-Beihammer 2014b, 248.) 

Me-hengen muotoutumiseen saattavat vaikuttaa monenlaiset seikat. Aino on kirjoitelmaan-

sa varten haastatellut isosiskojaan, jotka myös ovat olleet kyläkoulussa: 



51 

 

 

Heidän mielestä ainut huono asia pikkukoulussa oli ettei kaukalopalloturnaukseen 

meinannut riittää pelaajia. (Aino) 

Kyseisen kunnan kyläkouluilla oli tapana pitää joka talvi koulujen välinen kaukalopallo-

turnaus. Koulun yläluokkien oppilaat pelasivat toisiaan vastaan. Joukkueessa oli oltava 

sekä tyttöjä että poikia, ja koska tarvittiin myös varapelaajia, täytyi pelaamaan osallistuvia 

oppilaita olla kymmenkunta. 40 oppilaan koulussa tämän ei pitäisi olla ongelma, mutta jos 

oppilaita on 21, niin kuin Ainon koulussa oli, saattaa osallistujien löytyminen tuoda haas-

teita. Kuvaavaa on kuitenkin se, että Ainon siskojen mielestä tämä oli kyläkoulussa opiske-

lun ainoa huono puoli, muita huonoja puolia heidän mielestään ei kyläkoulussa ollut. Kun-

nan kaikki koulut osallistuivat myös koulujen välisiin hiihtokilpailuihin, mutta siinä koulun 

koolla ei niinkään ollut merkitystä, koska hiihto on yksilölaji. Kaukalopallossa joukkueen 

jokainen pelaaja oli merkityksellinen. Koulun pieni oppilasmäärä voi siis joissain tapauk-

sissa olla myös heikkous. 

Auttin ja Hyry-Beihammerin (2014b) mukaan erityisesti kaupunkikouluissa oppilaat raken-

tavat välitunneilla kaverisuhteita luokka-asteeseen ja samankaltaisuuteen perustuen. Kylä-

koulussa nämä rajat ovat häilyvämpiä, ja esimerkiksi yhdysluokkaopetus auttaa murtamaan 

luokka-asteittain muotoutuvia ryhmiä oppilaiden sosiaalisissa suhteissa ja informaalissa 

oppimisessa. Autti ja Hyry-Beihammer mainitsevat myös, että ryhmästä normaalisti ulos-

rajautuva oppilas voi päästä mukaan ryhmään, mikäli hänellä on tarpeeksi taitoa yhteisten 

leikkien hyväksi. Tämä pätee esimerkiksi jalkapallon pelaamiseen. (emt. s. 249.) Omassa 

tutkimuksessani kyseessä oli välituntipelin sijaan kaukalopalloturnaus, mutta oppilaiden 

pelaajaryhmät muotoutuvat silloinkin samalla tavalla. 

Koulun tehtävänä on mahdollistaa sellaiset vuorovaikutus- ja oppimistilanteet, jotka osal-

taan edistävät lapsen yksilöllistä kasvua. Koulun täytyy tarjota monipuolisia oppimistilan-

teita, koska jokainen oppilas oppii omalla tavallaan ja löytää usein itselleen mieluisimman 

tavan oppia. Muun muassa sosiaalisesti toimivat kokemusympäristöt vahvistavat lapsen 

identiteettiä, ja avoimella oppimisympäristöllä voidaan ehkäistä eriarvoistumista, kiusaa-

mista ja syrjintää. (Nuikkinen 2009, 111–112.) Ryhmätyöskentely auttaa ottamaan muut 

huomioon ja toimimaan erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä. Joskus ryhmä voi kuitenkin 

ajautua tilanteeseen, jossa ilmenee eriarvoistumista ja ryhmäytymisen hankaluuksia, kuten 

seuraavissa esimerkeissä: 
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Yhtenäiskoulussa harvassa luokassa on hyvä luokkahenki. Ei voi olla oma itsensä ja 

luokassa on sisäpiirijako ”suosittuihin” ja ”nynnyihin”. (Aino) 

Kyläkoululla kaikki tuntevat toisensa eikä tarvitse kilpailla, mikä kylä on paras, kun 

taas yhtenäiskoulussa tarvitsee. (Elli) 

Ainon ja Ellin ohella moni muukin oppilas on sitä mieltä, että kyläkoulusta yhtenäiskou-

luun siirryttäessä luokkahenki huononee. Osa oppilaista mainitsee kuitenkin, että luokka-

henki paranee, kun siirrytään isommille luokille. Uusien opetusryhmien ryhmäytymispro-

sessissa tarvitaan tietyt kehitysvaiheet, jotta ryhmästä voi muotoutua yhtenäinen. Sitä en-

nen jokainen hakee paikkaansa ryhmässä, ja ilmassa voi olla epätietoisuuttakin. (Jyväsky-

län yliopisto: Kehitysvaiheet.) Joskus varsinkin niissä tilanteissa, joissa uusia opetusryhmiä 

muodostuu vanhojen tilalle, saattaa ryhmän sisälle muodostua statuksellisesti eriarvoisia 

pienempiä oppilasryhmiä. Voidaan puhua ”isoista” ja ”pienistä”, tai ”suosituista” ja ”nyn-

nyistä”, kuten Aino omassa kirjoitelmassaan. Tällainen jakautuminen voi vaikuttaa uusien 

sosiaalisten suhteiden muodostumiseen ja toisaalta myös opiskeluun, jos jaottelu kiristyy 

kiusaamiseen saakka. Tällainen kategorisoituminen voi johtaa myös siihen, että ”nynnyt” 

saavat kavereita vain toisistaan ja ”suositut” muodostavat oman kaveripiirinsä. Ihmisten 

välisen kategorisoitumisen lisäksi myös kunnan kylät voivat käydä kilpailua keskenään, 

kuten yllä olevasta Ellin kirjoitelmaesimerkistä käy ilmi. Peltosen (2010a, 111) mukaan 

luokkayhteisössä tapahtuvaa kilpailun ilmapiiriä ei esiinny yhdysluokassa yhtä paljon, 

koska yhdysluokkaopetus lisää oppilaiden välistä yhteistyötä ja muita kommunikatiivisia 

muotoja. 

Kilpailun ilmapiirin lisäksi luokissa saattaa vaikuttaa yhteisön paine. Usein luokan voi-

makkaimmat ja dominoivimmat oppilaat sanelevat ”sääntöjä” luokan omissa toiminnoissa. 

On vaikeaa olla oma itsensä, kun pitäisi sopia joukkoon. Kaikkiin oppilaisiin nämä säännöt 

eivät vaikuta, mutta toiset kokevat yhteisön paineen voimakkaammin, kuten Elli seuraa-

vassa. 

Kun tulin yhtenäiskouluun, numeroni laskivat, koska oli noloa olla hikari. (Elli) 

Vaikka kyläkouluissa oppilaat kaverustuvat usein yli luokkarajojen, viettävät he silti suh-

teessa eniten aikaa oman ikäistensä kanssa, ja heistä syntyy tiivis yhteisö. Toimivat kave-

risuhteet ovat merkittävässä roolissa kouluviihtyvyyden takaamisessa. Eräs oppilas mainit-

see, ettei yhtenäiskoulussa voi olla oma itsensä. Yhteisön paine, rauhaton ilmapiiri luokas-
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sa ja yhteisöllisyyden tunteen puuttuminen saattavat aiheuttaa kouluviihtymättömyyttä. 

Yksi kouluviihtymättömyyttä aiheuttava tekijä on koulukiusaaminen, jonka oppilaat tässä 

aineistossa ottavat esille. Joissain tapauksissa voi käydä niin, että pariton määrä oppilaita 

samalla luokalla aiheuttaa yhden jäämisen ulkopuolelle. Ulkopuoliseksi jättäminen saattaa 

olla toisten osalta tahatontakin. Oppilaat ovat kuitenkin erilaisia, ja esimerkiksi hiljaisem-

mat introvertit saattavat juuri kokea itsensä ulkopuoliseksi. Aineistossani oppilaat kertovat 

koulukiusaamisesta sekä kiusatun että sivustaseuraajan rooleissa. 

Yhtenäiskoulussa ei mielestäni ole kiusaamista sen enempää kuin entisessä kyläkou-

lussanikaan oli. Jos kiusaamista kuitenkin ilmaantuu, niin siihen puututaan nopeasti. 

(Liisa) 

Kun siirryimme yhtenäiskouluun, minulle tuli yllätyksenä kuinka paljon jaotellaan jo 

pelkän ulkonäön ja vaatteiden perusteella. Isossa koulussa – – minua alettiin kiusata 

koulussa. (Aino) 

Ei se kuitenkaan täydellistä ollut opiskella kyläkoulussa. Luokallani oli vain viisi ih-

mistä, ja jäin helposti ulkopuolelle. Vaikka olin pienenä normaali – laiha, en kovin 

ruma, kiharat hiukset ja isot silmät –, jouduin silti aina olemaan yksin. Minua hau-

kuttiin, tönittiin ja syrjittiin, ja koska olin pieni (myös kooltani), en tajunnut, että 

elämä voisi olla erilaista. En tiennyt, että minulla voisi olla ystäviäkin. (Amanda) 

Ainon ja Amandan kirjoitelmista voi nähdä, että koulukiusaaminen ei ole sidottu koulun 

kokoon tai oppilasmäärään. Kiusaamista voi siis ilmetä sekä isossa että pienessä koulussa. 

Aino ei kirjoitelmassaan kerro sitä, miten häntä on kiusattu ja minkälaisia kiusaamisen 

muotoja hän koki, mutta Amanda pohtii ulkonäön merkitystä kiusatuksi tulemiseen. Sanna 

Karhusen (2008) tutkimuksesta selviää, että ulkonäkö voikin olla yksi kiusaamista määrit-

tävä tekijä. Kiusaaminen voi liittyä kiusatun fyysiseen olemukseen, persoonallisuuteen tai 

pysyvämpään käyttäytymisen piirteeseen (emt. s. 181). Amanda kokee, että hän joutui ul-

kopuoliseksi, vaikka ei ulkonäöltään ollut mitenkään erikoinen. Hän kuitenkin huomauttaa 

myöhemmin, että niitä ominaisuuksia ulkonäössä, joiden vuoksi häntä oli kyläkoulussa 

kiusattu, kehuttiin yhtenäiskoulussa. Uudet luokkatoverit arvostivat näitä piirteitä hänessä. 

Yhtenäiskoulusta Amanda löysi uusia ystäviä, joiden kanssa hän tuli hyvin toimeen ilman 

kiusaamisen pelkoa. 
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Amandan kokemusten taustalla saattaa olla myös toisenlainen näkökulma. Valerie E. Be-

sag (2006) on yli vuoden ajan tarkastellut 10–12-vuotiaiden tyttöjen välisiä ystävyyssuhtei-

ta koulussa. Hänen mukaansa muutokset tyttöjen välisissä suhteissa saivat aikaan ahdistus-

ta ja epävarmuutta. Usein ne tytöt, joilla ei ollut parasta ystävää, halusivat saada ystävän 

jostakusta luokan tytöstä, mikä puolestaan vaikutti muiden tyttöjen ystävyyssuhteisiin. 

Tämä taas aiheutti kateutta ja epäilystä muissa tytöissä, että joku vie oman parhaan ystä-

vän. Konfliktit ja kiusaaminen aiheutuvatkin usein tilanteista, joiden takana on epäluuloi-

suutta, kateutta ja mustasukkaisuutta, ja jotka saavat aikaan muutoksia ystävyyssuhteisiin. 

(emt. s. 541–543.) Kenties Amanda on ollut ryhmässä tämä ulkopuolinen tyttö, joka aihe-

uttaa muutoksia muiden oppilaiden välisissä suhteissa, ja sen seurauksena syntyy mus-

tasukkaisuutta ja pettymyksiä, josta puolestaan aiheutuu kiusaamista. Ainon kirjoitelmasta 

ei selviä sitä, ovatko luokkalaiset olleet kaikki tyttöjä, vai onko mukana ollut myös poikia. 

Useissa tutkimuksissa kiusaaminen on määritelty ongelmaksi oppilaiden välisessä vuoro-

vaikutuksessa. Sanna Herkama (2012) on väitöskirjassaan ottanut esille eri tutkijoiden nä-

kemyksiä siitä, mitkä tekijät aiheuttavat kiusaamista kouluissa. Kiusaajan ja kiusatun välil-

lä vallitsee usein epätasapainoinen valtasuhde, joka voi muodostua esimerkiksi kiusatun 

fyysisestä heikommuudesta, kiusaajan korkeammasta sosiaalisesta asemasta vertaisryh-

mässä, tieto toisen osapuolen heikkouksista, kuten oppimisvaikeudet, sekä sosioekonomi-

sesta taustasta. (emt. s. 21–22.) Näistä piirteistä kiusaajan korkeampi asema vertaisryhmäs-

sä saa tukea myös omassa tutkimuksessani, kun Aino mainitsee luokkien sisäpiirijaon 

”suosittuihin” ja ”nynnyihin”. Tämä jakautuminen ei yhtenäiskoulun luokissa tue hyvän 

luokkahengen muodostumista, ja voi siis toimia ponnahduslautana kiusaamiselle. 

Liisa kertoo yllä olevassa esimerkissä, ettei hänen mielestään koulukiusaamista ole enem-

pää kuin kyläkoulussakaan oli. Liisan mielestä mahdollisiin kiusaamisiin myös puututaan 

nopeasti. Moni muu oppilas on Liisan kanssa eri mieltä: Veeti ja Paavo kertovat, että yhte-

näiskoulussa on enemmän kiusaamista ja syrjintää. Aineistossani oppilaiden näkemykset 

koulukiusaamisesta pohjautuvatkin tulkintani mukaan oppilaan omiin kokemuksiin, ja tul-

kitsen myös niin, että kokemukset pohjautuvat heidän asemaansa oppilasyhteisössä. Oppi-

lasryhmässä usein heikompien asemassa olevat kiusatut ovat usein herkempiä paljastamaan 

kiusaamisen olemassaolon kouluyhteisössään. Kiusaamiseen johtaviin syihin lukeutuukin 

muun muassa oppilaiden erilaiset asemat vertaisryhmässä (Herkama 2012, 21–22). Näin 

ollen Liisa on tulkintani mukaan kuulunut suosituimpien oppilaiden joukkoon. 
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Veeti ja Sara kertovat puolestaan uuteen kouluun siirtymisen myötä saamistaan uusista 

kavereista: 

Myöhemmin yhtenäiskoulussa olen saanut enemmän kavereita, koska kyläkoulussa ei 

ollut paljon oppilaita samalla luokalla. (Veeti) 

Yhtenäiskoulussa sain aivan ihania ja tärkeitä ystäviä, joita minulla ei ollut kyläkou-

lulla. Tutustuin täällä mahtaviin ihmisiin! (Sara) 

Sara kertoo, että häntä kiusattiin kyläkoulussa, mutta yhtenäiskoulusta hän löysi ystäviä. 

Luokkakavereiden määrän kasvaminen voi siis olla myös mahdollisuus. Vaikka oppilaalla 

olisi ollut ystäviä kyläkoulussakin, voi hän löytää uusia myös yhtenäiskoulusta. Isompi 

koulu yhdistää isomman joukon oppilaita, joista voi löytää kaltaisiaan persoonia. Yhte-

näiskoulussa oppilaat perustavatkin ystävyyssuhteita eniten ikään, sukupuoleen ja saman-

kaltaisuuteen perustuen (Autti & Hyry-Beihammer 2014b, 248–249). 

 

5.2.2 Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet 

Kyläkoulun opettajien ja oppilaiden väliset erityiset suhteet näkyvät paitsi oppitunnilla 

myös koulun muussa toiminnassa. Pienessä koulussa oppilaita on vähän, ja opettajilla on 

mahdollisuus tuntea jokainen myös nimeltä. Lisäksi opettajat saattavat asua lähiseudulla. 

Kyläkoululla myös opettajat tuntevat oppilaat paremmin, koska opettajat tulevat 

yleensä läheltä. (Elli) 

Mieleen on myös jäänyt joka välitunnin majanrakennukset metsään opettajan johdol-

la. (Aino) 

Kyläkoulussa opettaja on osallistunut välituntileikkeihin ja ollut niissä mukana. Yhtenäis-

koulussa opettajien toimintaa kuvaa Ainon sanojen mukaan se, että opettajat ei ole mis-

sään mukana. Opettajien ja välituntivalvojien toiminta onkin erilaista kyläkoulussa ja yh-

tenäiskoulussa. Kyläkoulussa aikuisten on helpompi osallistua yhteisiin leikkeihin, koska 

valvottavia oppilasryhmiä on yleensä vähemmän kuin yhtenäiskoulussa, jossa oppilaat 

puolestaan toimivat useina pieninä ryhminä. Toisaalta oppilaiden toiminta kyläkoulussa 

saattaa olla myös vapaampaa, koska valvonta tapahtuu etäämmältä ja näkymättömämmin, 

ja tästä syystä oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia itsenäiseen toimimiseen, mikä toisaalta 
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myös edistää oppilaiden välisen sosiaalisen oppimisen toteutumista. (Autti & Hyry-

Beihammer 2014b, 247.) Oppitunneilla tapahtuvaa oppilaan ja opettajan vuorovaikutusta 

avaan luvussa 5.3. 

 

5.2.3 Koulun ja kodin väliset suhteet 

Aineistossa oppilaat eivät mainitse kodin ja koulun välisistä suhteista yhtenäiskoulussa 

lainkaan. Sen sijaan kyläkoulun koti–koulu-suhteesta kerrotaan useassa kirjoitelmassa. 

Kodin rooli yhteisessä kasvatustehtävässä on iso osa kyläkoulun toimintakulttuuria. 

Opettajat tunsivat jokaisen vanhemmatkin. (Sara) 

Koti-koulusuhde oli pikkukoulussa paljon parempi. – – Opettajat tunsivat oppilaiden 

perheet. (Aino) 

Koska oppilaita kyläkoulussa on suhteellisen vähän, opettajien on mahdollista tuntea jo-

kainen oppilas ja sitä kautta myös heidän perheensä. Kotien aktiivisuus yhteisiä toimia 

kohtaan vaikuttaa myös siihen, että opettajat oppivat tuntemaan oppilaiden perheet. Van-

hemmat yleensä osallistuvat koulun yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, minkä vuoksi kodin ja 

koulun suhteesta tulee tiiviimpää. Opettaja oppii helposti tuntemaan myös muiden kuin 

oman luokkansa oppilaiden vanhempia. Avoimuuden, luottamuksen ja yhteisen tekemisen 

kautta parannetaan myös sosiaalista pääomaa. Ryhmän jäsenten väliset suhteet vahvistuvat 

sosiaalisen pääoman myötä (Autti & Hyry-Beihammer 2014a, 5). 

Kilpeläisen (2010, 90) mukaan pienten koulujen yhteistyö vanhempien kanssa on parem-

paa, avoimempaa, läheisempää ja informaalisempaa kuin isoilla kouluilla. Kyläkouluja 

ympäröivillä yhteisöillä on usein yhteiset näkemykset erilaisista merkityssisällöistä ja ar-

voista, kuten myös siitä, mikä edistää yhteisön ja yksilöiden hyvinvointia. Tästä syystä 

kyläkoulujen ja kotien välinen yhteistyö on usein avointa ja tiivistä. Toimiva koulu kylän 

keskuksena edistää myös kyläläisten hyvinvointia. Yhteisöllisyys kodin ja koulun yhteis-

toiminnassa ilmenee esimerkiksi kasvatuskumppanuutena, kodin ja koulun välisenä vies-

tintänä, yhteisten juhliin, talkoisiin ja tapahtumiin osallistumisena sekä vanhempien vierai-

luina kouluilla asiantuntijan tai apuopettajan roolissa. Toimiva ja monimuotoinen kodin ja 

koulun välinen yhteistyö vaikuttaa positiivisesti lapsen kasvuun ja antaa myös motivaatiota 

koulunkäyntiin. (emt. s. 78–79, 87–90.) Kyläkoulussa on vähäisen oppilasaineksen takia 
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myös puitteet sille, että kaikki oppilaat tunnetaan nimeltä, vaikka koulussa olisi useampi 

opettaja. Turvallisia oppilas–opettaja-suhteita syntyy, kun yksi opettaja opettaa samaa 

luokkaa useita vuosia, ennen kuin oppilaat siirtyvät isommille luokille ja saavat uuden 

opettajan. Lisäksi monipuolinen kodin ja koulun yhteistyö kannustaa myös oppilaita ole-

maan aktiivisesti mukana koulun toiminnoissa (Kilpeläinen 2010, 67–69). 

 

5.3 ”Opettaja ei kerennyt tulla auttamaan” – pedagogisten ratkaisujen merkitys op-

pimisessa 

Kyläkoululla ja yhtenäiskoululla on niiden toimintakulttuurin vuoksi erilaiset mahdollisuu-

det tarjota pedagogisia ratkaisuja. Kyläkouluilla kouluvuosi huipentuu joka kevät luokka-

retkeen, joita yhtenäiskoululla ei juuri ole. Yhtenäiskoulu tarjoaa kuitenkin monipuolisem-

pia mahdollisuuksia, ja opettajakunnan kasvaminen saa myös kiitosta. Sääntöjä on mo-

lemmissa kouluissa, mutta yhtenäiskoulussa ne nähdään rajoittavina. Isot luokkakoot vaa-

tivat opettajaa jakamaan aikaansa useamman oppilaan kesken, joten kyläkoulun mahdolli-

suudet yksilölliseen opetukseen nousevat esille pienen koulun etuina. 

Luokkaretket ovat aineistossani oppilaiden mielestä merkityksellisiä asioita koulussa, kos-

ka niin moni niistä ja niiden puuttumisesta tai muuttumisesta mainitsee. Kyläkoulussa ke-

rätään luokkaretkirahaa koko koululle koko koulun voimin, yhtenäiskoululla usein yksi 

luokka tai luokka-aste, jonka kanssa retkelle lähdetään, kerää rahaa itselleen. Pienen kou-

lun oppilaiden kanssa on ainakin Ainon tekstistä päätellen voinut lähteä luokkaretkelle 

kauaskin. Yhtenäiskoulussa kaikki eivät välttämättä edes pääse luokkaretkelle. Aino ker-

tookin luokkaretkistä, että yhtenäiskoulussa luokkaretkelle pääsee vain harvat. Yötä ei saa 

olla, ja kohta ei pääse Oulua kauemmas. Tuomaksen ja Oskarin mielestä kyläkoulun vah-

vuutena olivatkin paremmat luokkaretket. Paavo toteaa, että yhtenäiskoulussa luokkaretkiä 

on vähemmän. Yökouluakaan ei yhtenäiskoulussa ole. Kyläkoulussa niitä on ollut helpom-

pi järjestää, ja usein niitä on pidetty esimerkiksi vain isoimpien oppilaiden kanssa. Luokka-

retket ja yökoulut ovat normaalista kouluarjesta ja opiskelusta poikkeavia. Luokkaretkillä 

tutustutaan kohteesta riippuen usein johonkin paikalliseen nähtävyyteen tai erikoisuuteen, 

mikä toimii samalla oppimistilanteena, ja yökoulussa opitaan erilaisia taitoja kuin päivisin, 

koska silloin ei välttämättä edes mietitä oppikirjoja tai oppiaineita. Kaikki nämä tuovat 

vaihtelua normaaliin koulutyöskentelyyn, ja siksi ne ovat oppilaille arvokkaita asioita. 
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Näissäkin tilanteissa voidaan sitoa erilaisia oppimisympäristöjä oppimistilanteisiin: luok-

karetkillä opitaan luokkaretkikohteen tai -kaupungin paikallista kulttuuria, tutustutaan esi-

merkiksi kirkkoon tai museoon. Yökoulussa voidaan tehdä yhdessä iltapalaa ja käydä sitä 

varten kaupassa, jos sellainen lähellä sijaitsee. Samalla liitetään matematiikka osaksi aitoa 

ympäristöä. (Manninen ym. 2007, 40–41.) 

Vaikka kyläkoulut sijaitsevat luonnonläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa monipuolisia 

toimintoja sen hyödyntämiseen sekä oppitunneilla että välitunneilla, saattavat kyläkoulujen 

resurssit muuten olla yhtenäiskoulua rajatumpia. Kunnan kulttuuri- ja liikuntakeskukset 

sijaitsevat usein taajama-alueella, jolloin kyläkouluilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää 

niitä vapaasti ilman erityisjärjestelyjä, kuten bussikyytejä. Pitkät välimatkat ja huonot kul-

kuyhteydet saattavat myös rajoittaa kyläkoulujen mahdollisuuksia osallistua erilaisiin lii-

kunta- tai kulttuuritapahtumiin. (Kilpeläinen 2014, 50.) Liisa kehuu kirjoitelmassaan yhte-

näiskoulussa tarjoutuneita uusia mahdollisuuksia. 

Yhtenäiskouluun tultuani on opetuksen laatu mielestäni parantunut ja monipuolistu-

nut. Myös valinnaisaineiden määrä on kasvanut ja liikuntatunneilla on enemmän 

mahdollisuuksia tehdä ja käydä kokeilemassa eri lajeja. (Liisa) 

Monipuolisemmat mahdollisuudet eivät käsitä vain koulun miljöön ulkopuolella tapahtu-

vaa toimintaa, vaan myös koulun omat resurssit ovat laajemmat kuin kyläkoulussa. Yhte-

näiskoulussa opettajien määrä on suurempi, jolloin mahdollisuus saada tukea kollegoilta 

kasvaa. Rinnakkaisluokkien opettajat tekevät myös usein paljon yhteistyötä. Kilpeläisen 

(2010, 125) mukaan kyläkoulun opettajien määrän vähäisyys saattaakin olla heikkous esi-

merkiksi siinä, että musiikkiin ja käsitöihin erikoistuneita opettajia ei välttämättä ole, jol-

loin opetuksen laatu saattaa kärsiä. Joskus myös työyhteisön pienuus saattaa aiheuttaa yk-

sinäisyyttä ja useampien aikuiskontaktien kaipuuta. Myös liikuntakeskusten lähempi sijain-

ti tarjoaa yhtenäiskoulun oppilaille monipuolisemmat mahdollisuudet uusien ja erilaisten 

lajien ja harrastusten kokeilemiseen. Nämä ovat usein oppilaille merkityksellisiä asioita. 

Koulu tarjoaa helposti samoja lajeja, joita oppilaat vapaa-aikanaankin harrastavat, kuten 

hiihtoa, luistelua ja lentopalloa, mutta koska kodeilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia 

tarjota lapsille monipuolisia harrastuksia, voi koulussa päästä tutustumaan erikoisempiin 

lajeihin, kuten kuntosaliin tai seinäkiipeilyyn. 

Pedagogisen oppimisympäristön tavoitteena on muodostaa käytössä olevista resursseista 

oppimista edistäviä ja sitä tukevia kokonaisuuksia. Opettajan tavoitteellinen toiminta ja 
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siihen liittyvät ratkaisut korostuvat, ja merkityksellisiä ovat myös esimerkiksi käytössä 

olevat oppimateriaalit ja oppimisen tuki. Pedagogista toimintaa ohjaavat opetussuunnitel-

mat. (Manninen ym. 2007, 36, 41.) Kilpeläisen (2010) tutkimuksessa kyläkoulujen opetus-

suunnitelmissa painopistealueina ovat kasvatustavoitteet, taito- ja taideaineet sekä tiedolli-

nen oppiminen. Koulujen opetussuunnitelmien omaleimaisiin piirteisiin kuuluvat ympäris-

tö ja luonto, perinteet ja kulttuuri, monipuoliset työtavat, koulua ympäröivä kylä ja koulun 

ulkopuolinen toiminta sekä erilaiset vaihtuvat teemat. Parhaimmillaan esimerkiksi koulun 

ja yhteisön toiminnalla voidaan edistää oppilaan opiskelumotivaatiota ja kouluhyvinvoin-

tia. 

Aineistossani lähes jokaisessa kirjoitelmassa kerrotaan opiskeluun liittyvistä asioista joko 

kyläkoulun, yhtenäiskoulun tai molempien koulujen näkökulmasta. Oppilaiden tärkein 

tehtävä koulussa onkin nimenomaan oppiminen. Peltonen (2010b) kertoo artikkelissaan, 

että tutkimusten mukaan koulun koko ei ole yhteydessä oppimistuloksiin, vaan sekä pie-

nessä että isossa koulussa voidaan saada yhtä hyviä oppimistuloksia. Koulun opetusryh-

män koon sekä oppimistulosten suhteesta ei ole olemassa yksiselitteisiä tutkimustuloksia, 

koska tuloksiin yhteydessä olevia taustatekijöitä on paljon. Kuitenkin pienessä opetusryh-

mässä opettajalla on isoon opetusryhmään verrattuna paremmat mahdollisuudet tarjota 

oppilaille yksilöllistä opetusta, opettajat tuntevat oppilaat paremmin ja opettaja–

oppilaskontakteja on enemmän. Pienellä ryhmällä on etunsa myös tulosten, opetuksen laa-

dun, opettajan sitoutumisen ja oppilaiden asenteiden kannalta suurempaan luokkakokoon 

verrattuna (emt. s. 70). Aineistossani oppilaat kuitenkin kertovat, miten kyläkoulussa on 

rauhallista ja yhtenäiskoulussa levotonta. Eräs oppilas huomauttaa, että kyläkoulussa hän 

keskittyi opiskeluun enemmän, koska siellä ei ollut niin paljon hälinää. Kyläkoulun yhdys-

luokassa saattaa olla oppilaita noin 20, joten yhtenäiskouluun verrattuna ryhmät ovat suun-

nilleen samankokoisia. Molemmissa kouluissa voidaan hyödyntää jakotunteja, jolloin oppi-

laat opiskelevat ainakin osan tunneista pienemmissä ryhmissä. Yhdysluokkaopetuksessa on 

lisäksi helppo toteuttaa eriyttämistä sekä opettajajohtoisen opetuksen ja oppilaiden hiljai-

sen työskentelyn vuorottelua, mikä myös rauhoittaa luokkatilanteita (ks. luku 2.1). 

Amanda kertoo kirjoitelmassaan, että kohtasi yhtenäiskouluun tultuaan aivan uudenlaisen 

ongelman, kun tunnilla ei ollut rauhallista, eikä opettaja kerennyt tulla auttamaan. Yhte-

näiskoulussa opettajan huomiota on jakamassa enemmän oppilaita, ja silloin yhdelle oppi-

laalle jää vain vähän aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen oppitunnin aikana. Pienten ope-

tusryhmien eduista yksilöllisen opetuksen suhteen aineistoni oppilaat ovat samaa mieltä. 
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Mira kommentoikin kirjoitelmassaan, että kyläkoulussa pienten luokkien ansiosta opettajat 

huomioivat kaikki tasapuolisesti. Amanda kertoo kuitenkin myöhemmin, että yhtenäiskou-

lussa isommat luokkakoot opettivat itsenäistymään. Tämä itsenäistyminen on kuitenkin 

erilaista kuin yhdysluokassa tapahtuva vastuunotto ja itsenäinen toiminta, koska myös ky-

läkoulussa tarjoutuu mahdollisuuksia niihin. Kvalsundin (2004, 356) mukaan pienessä yh-

dysluokassa opiskelu kehittää itsenäistä ja kollektiivista toimintaa, ja se myös antaa oppi-

laalle lisää vastuuta omasta toiminnastaan. Opiskelu tapahtuu sekaryhmissä, mikä mahdol-

listaa myös oppilaiden välisen vuorovaikutuksen, kun vanhemmat oppilaat neuvovat ja 

opastavat nuorempiaan ja saavat samalla itsekin kertausta opituista asiasisällöistä. Yhdys-

luokat eivät ole sidoksissa luokka-asteeseen, vaan taitoihin ja osaamiseen. 

Vaikka kyläkoulua pääosin pidetään ihanteellisena kasvu- ja oppimisympäristönä, on se 

saanut osakseen myös kritiikkiä esimerkiksi vähävirikkeisyytensä, koulun tilojen ja vä-

lineistön rajallisuuden tai yhdysluokkapedagogiikan suhteen. (Kalaoja 2001, 41; Peltonen 

2010a, 112.) Aineistoni oppilaat myöskään asetu pelkästään kyläkoulun puolelle, vaan 

löytävät siitä myös huonoja puolia nimenomaan yhdysluokkapedagogiikan toimintoihin 

liittyen. Toisaalta oppilaat ovat asioista myös eri mieltä. Jannen mielestä kyläkoulussa ei 

ollut mitään huonoja puolia, paitsi että yksi opettaja opetti kolmea luokkaa samaan ai-

kaan. Janne ei perustele kantaansa sen enempää. Peltosen (2010a, 105) mukaan yhdys-

luokkaopetus mahdollistaa kuitenkin erilaisia pedagogisia ratkaisuja lapsen iästä ja luokka-

asteesta riippumatta. Myös sillä on etunsa, että yksi opettaja opettaa samaa luokkaa useita 

vuosia, koska tällöin oppilaan ja opettajan välille pääsee syntymään pitempiaikainen tur-

vallinen suhde (emt. s. 111). Kirjoitelmista nousee esiin myös se näkökulma, että kyläkou-

lussa opettaja tuntee oppilaat paremmin, koska opettajat tulevat usein läheltä. Opettajat 

saattavat siis tuntea oppilaiden perheitäkin jo valmiiksi, mikä lisää kyläkoulun perheen-

omaista ilmapiiriä – kyläyhteisökin otetaan mukaan toimintaan. Tuomas ja Oskari sekä 

Paavo kertovat, että yhtenäiskoulussa opettajia on enemmän, mikä on heidän mielestään 

hyvä asia. Lisäksi opettajat ovat mukavia eikä heihin kyllästy. Yhtenäiskoulussa voidaan 

helposti hyödyntää koko opettajakunnan potentiaalia, jolloin esimerkiksi kieliin, musiik-

kiin tai tekniseen käsityöhön erikoistuneet opettajat pitävät tunteja kaikille oppilaille, ei 

vain omalle luokalleen. Samalla oppilaat saavat useampia opettajia viikkokalenteriinsa. 

Kuten jo aiemmin kävi ilmi, kyläkoulun ja yhtenäiskoulun välituntipihoja valvotaan eri 

tavoin. Erilaiset sopimukset ja säännöt ohjaavat toimintaa, ja jokaisella koululla on omat 
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sääntönsä. Ne ovat osa koulun toimintaa ja takaavat, että kaikilla olisi turvallista olla kou-

lussa. Oppilaita kuitenkin säännöt puhututtavat. 

Yhtenäiskoulussa on paljon tiukemmat säännöt, kuin kyläkoulussa. (Sara) 

Jos XX:n yhtenäiskoulun kokonaisvaltaista ilmapiiriä vertaa kyläkoulun ilmapiiriin, 

niin toki kyläkoulussa oli huomattavasti rennompaa. Toisaalta taas ymmärtäähän 

hiukan tiukemman ilmapiirin sillä, että kun ihmisiä on enempi niin silloin sääntöjä-

kin tarvitaan lisää. (Liisa) 

Tytöt ovat samaa mieltä siitä, että yhtenäiskoulussa on tiukemmat säännöt kuin kyläkou-

lussa. Saman kertoo myös Paavo. Yhtenäiskoulussa oppilaita on kyläkoulua enemmän, ja 

jotta kaikki tapahtuisi opiskelun ja työskentelyn kannalta sujuvasti, täytyy laatia tarkempia 

ja tiukempiakin sääntöjä osaksi koulun arkea. Tällöin säännöt voivat toimia osana oppitun-

ti- ja välituntikäytänteitä. Pedagoginen oppimisympäristö muun muassa takaa kaikille tasa-

arvoiset mahdollisuudet oppimiseen, ja siksi opettajat laativat sääntöjä esimerkiksi työ-

rauhan takaamiseksi tunneilla. Auttin ja Hyry-Beihammerin (2014b, 247) mukaan työrauha 

saadaan koulussa vallitsevalla hyvällä kurilla, eikä siihen tarvita sotilaallisen tiukkaa otetta. 

Aino kuvaa kirjoitelmassaan kyläkoulun ja yhtenäiskoulun sääntöjen eroavaisuuksia: 

Koulu oli aika vapaata ja ei ollut turhia rajoja, mutta silti opimme käyttäytymään ja 

kyllä me opiskelimmekin, mutta kaikki oli tosi luovaa tekemistä. (Aino)  

Sääntöjä on [isossa koulussa] paljon, (ja osa niistä tuntuu tarpeettomilta) mutta silti 

oppilaat ovat pahankurisia. (Aino) 

Ainon kirjoitelman mukaan pienen ja ison koulun ero sääntöjen suhteen on siinä, että kylä-

koulussa turhia sääntöjä ei ollut ja oppilaat saivat olla aika vapaasti, ja silti siellä osattiin 

käyttäytyä hyvin, kun taas yhtenäiskoulussa tiukoilla ja turhillakin säännöillä ei ole vaiku-

tusta, vaan oppilaat ovat silti Ainon sanojen mukaan pahankurisia. Olemisen vapaus tulee 

esille myös poikien kirjoitelmista, kun esimerkiksi Juho mainitsee, ettei koulussa ole ka-

meroita. Kirjoitelmasta ei selviä, kumpaa koulua Juho tarkoittaa, mutta hän on kertonut 

kameroiden puutteen olevan hyvä asia, joten tulkitsen sen liittyvän kyläkouluun. Yhtenäis-

koulusta kameroita löytyy, koska koulun alueella ja sisätiloissa liikkuu ihmisiä myös ilta-

aikaan erilaisissa harrasteissa. Koulussa valvontakamerat ovat toki turvaamassa myös oppi-

laiden koulunkäyntiä, mutta ne voidaan kokea ahdistavinakin. Kamerat kuvaavat koulun 

tapahtumia koulun oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi, mutta silti 
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esimerkiksi Juho ei pidä niistä. Kamerat voidaan toisaalta yhdistää myös luottamukseen – 

kun kameroita ei ole, tulee oppilaille mielikuva siitä, että heihin luotetaan eikä heidän toi-

mintaansa tarvitse valvoa. Vastaavasti isommassa koulussa väkeä ja valvottavaa tilaa on 

enemmän, ja tarvitaan valvontalaitteita. 

 

5.4 Koulujen hyvät ja huonot puolet 

Analyysin aluksi koostamani taulukko koulujen hyvistä ja huonoista puolista oppilaiden 

kirjoitelmissa kertoo, että heidän mielestään eniten hyviä puolia löytyy kyläkoulusta ja 

eniten huonoja puolia yhtenäiskoulusta. Jaan seuraavassa ison taulukon kahteen osaan, 

kyläkouluun (taulukko 3) ja yhtenäiskouluun (taulukko 4). Taulukoissa on lueteltu mainin-

toja esimerkinomaisesti, kaikkia samankaltaisia mainintoja ei tässä ole mukana. 

Taulukko 3. Kyläkoulun hyvät ja huonot puolet aineistossa. 

Kyläkoulun + Kyläkoulun - 

Hauskat koulupäivät Kaukalopalloturnaukseen ei riittävästi pelaajia 

Koko koulun yhteiset pihaleikit "Tarja Halonen päätti lakkauttaa kyläkoulun" 

Itse kirjoitetut joulunäytelmät Yhdellä opettajalla opetettavana kolme luokkaa 

Kaikki luokat tuli keskenään toimeen Ei paljon oppilaita samalla luokalla 

Opettajat mukana leikeissä välitunneilla Kyläkoulussa kiusattiin 

Ei kiusaamista, arvostelua, jaottelua Luokalla 5 ihmistä, joutui helposti ulkopuoliseksi 

Opetus yksilöllistä Haukuttiin, tönittiin, syrjittiin 

Tarpeeksi vapauksia Vaikka näytti normaalilta, joutui olemaan yksin 

Lähes päivittäiset metsäretket Ei kameroita 

Hyvä koti-koulu-suhde Vain yksi ikäiseni tyttö 

Maailman paras kyläkoulu   

Opettajat huomioi oppilaat tasapuolisesti   

Ei tappeluita   

Rennompi meininki, parempi yhteishenki   

Lyhyet koulumatkat   

Rauhallista, koska vähän oppilaita   

Parempaa ruokaa   

Kaikki tuntee toisensa   

Kyläkoululla kaikki erilaisia   

Opettajat tuntee oppilaiden vanhemmat   

Kyläkoululla parempi keskittyä opiskeluun   

Vähemmän hälinää   

Metsää ympärillä   

Pienet luokat   
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Yhtenäisyys   

Paremmat luokkaretket   

Maailman kaunein apuopettaja   

Yökoulu   

Hyvä ilmapiiri koska vähemmän oppilaita   

 

Kyläkoulu-taulukossa nousee esiin yhteisöllisyyteen liittyvät asiat. Yhteisöllisyys ja pienen 

koulun vähäisen oppilasmäärän mahdollistamat erityiset järjestelyt nähdään kyläkoulun 

etuina. Pieni oppilasmäärä mahdollistaa myös rauhallisemman opiskeluympäristön. Ihmis-

suhteet näkyvät myös huonona puolena vertaissuhteiden vähäisyytenä ja koulukiusaamise-

na. 

Taulukko 4. Yhtenäiskoulun hyvät ja huonot puolet aineistossa. 

Yhtenäiskoulun + Yhtenäiskoulun - 

Paljon uusia kavereita Jaottelu ulkonäön ja pukeutumisen perusteella 
Kiusaamiseen puututaan nopeasti Ensimmäisten kirosanojen kuuleminen 
Opetuksen laatu parempi ja monipuolisempi Koulukiusaaminen alkoi 
Opettajat osaavia ja rentoja Kavereiden kanssa eri luokilla 
Valinnaisaineiden määrä kasvanut Opettajat ei ehdi joka paikkaan 
Liikuntatunneilla enemmän mahdollisuuksia Opettajat ei huomaa kiusaamista 
Luokalla oma apuopettaja Oppilas vain oppilas isossa joukossa 
Alakoulusta yläkouluun siirtyminen helpottuu Paljon sääntöjä 
Yhtenäiskoulussa kiusaaminen loppui Välitunti on vastenmielinen pakko 
Sosiaalisuus Opettajat ei ole missään mukana 
Tasokkaampi opetus Yli 10-vuotiaan noloa leikkiä hiekkalaatikolla 
Enemmän työskentelytilaa Ei voi olla oma itsensä 
Ei kyllästy opettajiin Pihalla ei ole tekemistä 
Kaupat vieressä Harvassa luokassa hyvä luokkahenki 
Maailman kaunein apuopettaja Sisäpiirijako suosittuihin ja nynnyihin 
Tapahtuu enemmän Koulukyyditykset surkeita 

 
Tiukempi ilmapiiri 

 
Välitunneilla kaikki leikkii omissa porukoissaan 

 
Ei koko koulun yhteenkuuluvuuden tunnetta 

 
Luokkaretkelle pääsee harvat, yötä ei saa olla 

 
Opettajaa ei saa nopeasti auttamaan tehtävissä 

 
Mennään täysin lukujärjestyksen mukaan 

 
Kylien välinen kilpailu 

 
Numerot laski, koska on noloa olla hikari 

 
Pitää herätä aikaisemmin 

 
Enemmän kiusaamista 

 
Sekavaa 

 
Ei tunne kuuluvansa joukkoon 

 
Tiukemmat säännöt 

 
Ei metsää ympärillä 

 
Tunneilla ei ole rauhallista 

 
Opetusryhmät tosi isoja 
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Syrjiminen lisääntyy 

 
Ei niin mukavaa kuin ennen 

 
Ei enää yökouluja 

 

Vaikka oppilaat löytävät eniten hyviä puolia kyläkoulusta, löytyy niitä myös yhtenäiskou-

lusta. Yhtenäiskoulu mahdollistaa monia uusia asioita, siellä tapaa uusia ystäviä, saa uusia 

opettajia ja myös alakoulun ja yläkoulun välisen kuilun kapeneminen nähdään hyvänä 

asiana. Yhtenäiskoulun huonojen puolien osalta yhteisöllisyyden puute on suuressa roolis-

sa. Oppilaat jakautuvat niin henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella kuin myös 

asuinkylänsä perusteella. Tiukemmat säännöt, tarkka lukujärjestyksen seuraaminen ja kou-

lukyyditysten toimimattomuus tulevat myös esille. Yhtenäiskoulussa esiintyy koulu-

kiusaamista, mutta niin on myös kyläkoulussa. 
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6 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa halusin selvittää, miten kyläkoulujen lakkautukset vaikuttavat oppi-

laiden kokemuksiin koulusta ja opiskelusta. Tutkimustuloksia jäsensin oppimisympäristö-

teorioita hyödyntäen ja pohjaten toiseen tutkimuskysymyksistä: Mitkä asiat ovat oppilaille 

merkityksellisiä koulussa. Tällä kysymyksellä saadaan vastauksia siihen, mihin asioihin on 

kiinnitettävä huomiota, jotta koulusta tehdään oppilaille mahdollisimman hyvä paikka 

opiskella. Oppilaat esittivät neljä merkityksellistä asiasisältöä – koulun arki, yhteisöllisyys, 

kouluviihtyvyys sekä koulumatkat ja -kyydit –, jotka puolestaan sisälsivät pienempiä mer-

kitysilmaisuja. 

Koulun arki näyttäytyy oppilaiden kirjoitelmissa hyvin monenlaisina mainintoina. Koulun 

arkea ovat niin välitunnit kuin oppitunnitkin erilaisine tapahtumineen. Kyläkoulun arkinen 

kulttuuri ja sen monipuolisuus ja mahdollisuudet saavat oppilaiden vastauksissa kehuja. 

Arki on koulun vaihtamisen myötä monin paikoin rajoitetumpaa, kun isossa koulussa val-

litsevat esimerkiksi erilaiset säännöt kuin kyläkoulussa. Eniten huomiota oppilaiden kirjoi-

telmissa saavat yhteisöllisyyteen liittyvät asiat. Lapsen ja nuoren elämässä ihmissuhteet ja 

erityisesti vertaissuhteet ovat suuressa roolissa. Yhteisöllisyys näkyy niin koulun sisäisessä 

toiminnassa, koulun ja kodin välisissä suhteissa kuin koulun ja kyläyhteisön yhteisessä 

toiminnassa. Kyläkoulun yhdysluokkatoiminta edistää monipuolisten ihmissuhteiden muo-

dostumista ja opettaa toimimaan eri-ikäisten oppilastovereiden kanssa. Tällöin työskennel-

lään ja toimitaan kaikkien oppilaiden kanssa riippumatta siitä, minkä ikäisiä he ovat tai 

mitä sukupuolta he edustavat. (Kvalsund 2004, 356.) Yhtenäiskoulusta oppilaat puolestaan 

kertovat, että luokat jakautuvat helposti pienempiin kaveriporukoihin, eikä koko koulun 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta voi havaita. Kouluviihtyvyyttä tukee kyläkoulussa yhteisöl-

lisyys ja vapaan toiminnan mahdollisuus. Yhtenäiskoulussa kouluviihtyvyys syntyy moni-

puolistuneemmista mahdollisuuksista. Koulukiusaaminen puolestaan heikentää kouluviih-

tyvyyttä. Vaikka sitä vastaan on kehitetty erilaisia ohjelmia, löytyy kiusaamista jostain aina 

jossain muodossa. Aineistossani kaikki oppilaat eivät kirjoitelmissaan koulukiusaamista 

mainitse, mutta useissa kirjoitelmissa siitä mainitaan kuitenkin henkilökohtaisella tasolla. 

Koulukiusaajien näkökulmaa ei kirjoitelmista tule esille. Tämän tutkimuksen perusteella ei 

voida kuitenkaan todeta, että isossa koulussa esiintyisi enemmän kiusaamista. Molemmissa 

kouluissa sitä on samalla tavalla. Yksikään oppilas ei kärsinyt koulukiusaamisesta koko 

ajan, vaan jos koulukiusaamista oli ollut kyläkoulussa, yhtenäiskoulussa kiusaaminen lop-
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pui, ja jos kyläkoulussa ei kiusattu, niin yhtenäiskoulussa joutui kiusatuksi. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että kiusaaminen automaattisesti alkaa yhtenäiskoulussa, jos kyläkou-

lussa ei kiusata. Täysin yhtä mieltä oppilaat ovat aineistossani siitä, että koulunvaihdoksen 

myötä pidentyneet koulumatkat ja monimutkaistuneet koulukyydit ovat yhtenäiskoulun 

heikkous. Kun koulu omalta kylältä viedään, joutuu oppilas luonnollisesti kulkemaan pi-

tempää koulumatkaa. Pyörä vaihtuu linja-autoon ja ehkäpä taksiinkin. Odotusajat pitene-

vät. Käytännössä koulukyyditykset sujuvat kunkin koulun parhaaksi katsomallaan tavalla, 

mutta koulumatkaa ei saa silti lyhenemään. 

Kyläkoulun yhteisöllinen toiminta vahvistaa sosiaalista pääomaa. Yksilöillä on vahva ryh-

mään kuulumisen tunne, ja konflikteja tulee verrattain vähän. Sosiaalinen pääoma näkyy 

myös koulun ja kylän aktiivisessa toiminnassa, kun koulu yhdistää kylän asukkaita esimer-

kiksi järjestämällä erilaisia yhteisiä talkoita ja juhlia. Sosiaalinen pääoma vahvistaa yhtei-

söllisyyttä niin koulun sisällä kuin kodin ja kylän yhteistyössä koulun kanssa. Muun muas-

sa avoimuus ja toimiva kommunikaatio vahvistavat sosiaalista pääomaa, mikä näyttäytyy 

tuloksissa esimerkiksi siinä, että vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koululla järjes-

tettyjä Olympialaisia. 

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä yleistyksiä siitä, onko kyläkoulu parempi 

paikka opiskella kuin yhtenäiskoulu. Aineiston analysoinnin alussa koostamani taulukko 

osoittaa kuitenkin selkeästi, että oppilaiden mielestä eniten hyviä puolia löytyy kyläkoulus-

ta ja eniten huonoja puolia yhtenäiskoulusta. Molemmissa kouluissa on niiden erilaisuuden 

vuoksi heikkoutensa ja vahvuutensa, joita toinen koulu ei pysty tarjoamaan. Vaikka suo-

malaisissa kouluissa on yhä enemmän oppilaita ja pieniä kouluja lakkautetaan tasaisesti, 

voivat isotkin koulut silti oppia esimerkiksi pienten koulujen yhdysluokkapedagogiikasta 

ja yhteisöllisyydestä jotain. Näitä ominaisuuksia tulisikin hyödyntää kouluissa enemmän. 

Samalla myös kyläkouluille tulisi tarjota mahdollisuus kehittyä ja tarjota oppilaille saman-

kaltaisia resursseja opiskeluun kuin yhtenäiskoulut tarjoavat. 

Tutkimuskysymykseeni Miten koulujen lakkautukset vaikuttavat oppilaisiin voidaan tode-

ta, ettei mitään selkeää linjaa voida vetää. Toiset kokevat lakkautukset voimakkaammin 

kuin toiset, ja toiset sopeutuvat isompaan kouluun helpommin kuin toiset. Jokainen oppilas 

kokee koulun lakkauttamisen ja isompaan kouluun siirtymisen yksilöllisesti. Oppilaat nos-

tavat isosta koulusta esille tiettyjä asioita, jotka heidän mielestään ovat huonommin kuin 

kyläkoulussa oli. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyläkoulun ja yhtenäiskoulun toiminta-
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kulttuurit ovat hyvin erilaisia, eikä kyläkoulun toimintaa voi välttämättä sellaisenaan siirtää 

yhtenäiskouluun.  

Tutkimukseeni osallistuneet oppilaat olivat kirjoitelmia tehdessään 8–9-luokkalaisia. Heillä 

on kuitenkin erilaisia muistoja kyläkoulussa opiskelusta, koska osa oppilaista on ollut kou-

lun lakkautuksen aikaan juuri koulupolkunsa aloittaneita ja osa on saanut käydä koko ala-

kouluaikansa kyläkoulussa. Näiltä osin kokemukset muotoutuvat eri tavoin. Lisäksi on 

huomioitava tutkimuksen konteksti, kun oppilaat nyt teini-ikäisinä muistelevat ehkä vuo-

siakin sitten tapahtunutta koulunsa lakkauttamista. Paavo esimerkiksi ottaa kirjoitelmas-

saan esille näkökulman tytöistä ja kyläkoulussa olleesta maailman kauneimmasta apuopet-

tajasta. Toisaalta sama maailman kaunein apuopettaja on Paavon mukaan nyt myös yhte-

näiskoulussa. Tässä kohtaa tutkijan on vain arveltava, kuinka paljon teini-ikäisyys vaikut-

taa vastaukseen. Onko Paavo kenties ollut samaa mieltä maailman kauneimmasta apuopet-

tajasta myös kyläkouluaikanaan? Sara miettii itse iän vaikutusta opiskeluinnokkuuteen, että 

mahtoiko hän olla kyläkoulussa innokkaampi oppimaan, koska oli silloin nuorempi. 

Oppilaat nostavat kirjoitelmissaan esille fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ja pedagogisen 

oppimisympäristön elementtejä, mutta he eivät mainitse teknistä oppimisympäristöä ollen-

kaan. Tämä voi tulkintani mukaan kertoa siitä, että oppilaiden mielestä tekninen oppi-

misympäristö toimii, eikä heillä ole sen takia siitä mainittavaa. Tekninen oppimisympäristö 

on ehkä helppo limittää muihin oppimisympäristöihin, eikä se sen vuoksi näyttäydy arjessa 

yhtä selkeästi kuin kolme muuta oppimisympäristöä. 

Yhtenäiskoulussa sekä alakoulu että yläkoulu (ja joissain tapauksissa myös lukio) sijaitse-

vat toiminnallisesti ja hallinnollisesti saman katon alla. (Tanttu 2008, 122.) Oppilaiden 

näkökulmasta tämä tarkoittaa, että kuilu alakoulun ja yläkoulun vaihteessa pienenee. Luo-

kanopettajat ja aineenopettajat ovat tuttu näky koulun käytävillä, ja aineenopettajat oppivat 

tuntemaan alakoulun oppilaita jo etukäteen. Hallinnollisesti yhtenäisyys helpottaa tiedon-

kulkua siirtymävaiheessa, kun oppilaat jatkavat yläkoulua samassa rakennuksessa. 

Yhdysluokkien pedagogiikka tarjoaa oppilaille sosiaalisesti rikkaan ympäristön, ja sen yh-

teisöllistä aspektia onkin kehuttu. Vaikka koulujen oppilasmäärät kasvavat ja tulevia opet-

tajia koulutetaan kohtaamaan isoja oppilasryhmiä, ei voida unohtaa myöskään yhdysluok-

kien näkökulmaa. Onko opettajankoulutuksessa huomioitu kyläkouluopettajuutta tarpeek-

si? Kaikki opettajat eivät työllisty kaupunkialueille, vaan maaseutukouluillekin tarvitaan 

uusia opettajia. Kilpeläisen (2014) mukaan opettajankoulutuksessa ilmenee puutteita eri-
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tyisesti yhdysluokkaopetukseen ja maaseudun erityistarpeisiin liittyen. Isojen ryhmien ope-

tukseen tarkoitetut menetelmät eivät toimi kyläkoulussa. Valmistuvat kyläkouluopettajat 

tarvitsisivat erityisesti kyläkoulupedagogiikkaan perehtynyttä opetusta. (emt. s. 271–272.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistujat ovat nuoria, 14–15-vuotiaita. Kun tehdään 

lapsi- ja nuorisotutkimusta, on kiinnitettävä huomiota erityisiin eettisiin seikkoihin. Kos-

kaan tutkimusta tehdessä ei saa rajoittaa kenenkään perus- ja ihmisoikeuksia. Hyvä sääntö 

on kohdella tutkittavia niin kuin haluaisi itse tulla kohdelluksi vastaavassa tilanteessa. Suo-

situsten mukaan lapsia ja nuoria kohdatessa tulee heiltä ja myös heidän edunvalvojiltaan 

kysyä lupa tai jonkinlainen suostumus tutkimukseen osallistumiseen, erityisesti silloin, kun 

tehdään tutkimusta lasten kanssa heitä suoraan kohdaten. (Greig, Taylor & MacKay 2007, 

171; Kallio 2010, 171 – 172.) Tutkijan on tutkimusprosessinsa aikana huomioitava tutki-

museettisten periaatteiden noudattaminen, jotta hyvä tieteellinen käytäntö toteutuu. Tutkit-

tavilla on itsemääräämisoikeus. Heillä tulee olla oikeus itse päättää siitä, osallistuvatko 

tutkimukseen vai eivät (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4). Tässä tutkimuksessa 

tutkimukseen osallistujat ovat voineet itse päättää, haluavatko osallistua kirjoitelmien te-

kemiseen vai eivät. Erillisiä suostumuksia en tutkimukseen ole saanut, mutta tulkitsen kir-

joitelman tekemisen suostumukseksi. He ovat myös tienneet etukäteen, että kirjoitelmia 

saatetaan käyttää tieteellistä tutkimusta varten (ks. liite 1.) Lisäksi tutkijan ja tutkimukseen 

osallistujien suhde on ollut epäsuoraa, koska en ole tavannut oppilaita henkilökohtaisesti, 

he eivät ole esittäytyneet minulle nimillä, ja tiedän vain tutkimukseen osallistuneiden su-

kupuolijakauman. En pysty tutkijana yhdistämään tiettyä kirjoitelmaa tiettyyn henkilöön, 

joten heidän yksityisyyden suojaansa ei loukata. Silti tutkimuksessa jokainen oppilas on 

saanut peitenimen. (emt. 2009, 4–8.) 

Tieteellisessä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata esimerkiksi arvi-

oimalla sen reliaabeliutta ja validiutta. Käsitteet ovat kuitenkin käytetympiä kvantitatiivi-

sen tutkimuksen puolella, joten laadullisessa tutkimuksessa niillä on erilaisia tulkintoja. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta saadaan tutkimuksen toteuttamisen tarkalla ku-

vaamisella. Kuvaaminen sisältää myös tutkijan oman arvion tilanteesta. Validiutta saadaan 

esimerkiksi käyttämällä useita menetelmiä, kuten useita tutkijoita tai useita tutkimusmene-

telmiä. Tässä tutkimuksessa luotettavuutta heikentää vain yhden menetelmän käyttö. Kir-

joitelmat ovat tutkimusaineistona hyvin tulkinnanvaraisia, mikäli niissä ei ole tarkkaan 

kuvattu kaikkea. Niinpä olen tutkijana joutunut tulkitsemaan monia kirjoitelmissa esiinty-

neitä asiasisältöjä. Kuitenkin luotettavuutta vahvistaa se, että tutkijan oma asenne ei ole 
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vaikuttanut tutkimustuloksiin, vaan tuloksia on tarkasteltu objektiivisesti. Oma asenne ja 

omat kokemukset ovat toimineet vain tutkimustuloksia vahvistavassa roolissa esimer-

kinomaisesti. Lisäksi aineiston analyysi on kuvattu läpinäkyvästi ja luotettavuutta lisää 

myös suorat aineistositaatit. Tässä tutkimuksessa on lisäksi huomioitava, että on tutkittu 

vain yhden kunnan kouluja, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2015, 231–233.) 

Koulujen lakkautuksissa oppilaat ovat keskeinen toimija, ja heidän mielipidettään tulisi 

myös kuunnella. Oppilaiden antama käytännön näkökulma auttaa päättäjiä hahmottamaan 

paremmin sellaisia asioita, jotka tekevät oppilaille koulutyöstä mielekästä ja joihin täytyisi 

siksi kiinnittää erityisesti huomiota. Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään ne tekijät, 

jotka vaikuttavat oppilaiden arjessa eniten ja mitkä ovat heille tärkeitä. Oppilailta saatu 

tieto on merkittävää esimerkiksi koulun opetustyön suunnittelun ja kehittämisen kannalta 

sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Opetustyö koskee kuitenkin hyvin vahvasti lap-

sia. Tutkimukseni teeman alla tosin lasten osuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on 

lähes olematon. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi tietona uusia, 

koulua vaihtavia oppilaita vastaanottavia kouluja varten, jotta ne voisivat helpottaa lapsen 

ja nuoren siirtymävaihetta koulusta toiseen. Kyläkoulujen lakkauttamisen sijaan kuntien 

tulisi keskittyä kehittämään pienkouluja ja löytää niiden vahvuudet ja mahdollisuudet. Ky-

läkoulujen puitteet osana kyläyhteisöä voidaan hyödyntää opetuksessa ja yhdistää myös 

lasten harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita osaksi opiskelua. (Hyry-Beihammer & Autti 

2014b.) 

Tutkimusta voisi kehittää tästä eteenpäin keräämällä aineistoa usealla eri tavalla, jolloin 

saataisiin luotettavampaa tietoa. Samalla tutkimusta voitaisiin täsmentää tapaustutkimuk-

seksi. Tästäkin tutkimuksesta löytyy tapaustutkimuksellisia piirteitä, mutta kaikki tapaus-

tutkimuksen kriteerit eivät tässä täyty, kuten esimerkiksi triangulaatio. Tutkimukseni pyrkii 

kuitenkin ymmärtämään kyläkoulujen lakkautuksiin liittyviä tapauksia erityisessä konteks-

tissa. Lasten ja nuorten näkökulmaa koulujen lakkauttamiseen on tutkittu verrattain vähän, 

mutta myös vaikutukset kyläyhteisölle ovat kiinnostavia tutkimuskohteita. Kyseisellä sek-

torilla tutkimusta on tehtykin (esim. Autti & Hyry-Beihammer 2014a). Kiinnostavaa olisi 

tutkia koulun lakkauttamisen vaikutuksia yhteisössä pitemmällä aikavälillä: esimerkiksi 

heti lakkautuksen jälkeen ja viiden vuoden kuluttua. Onko kyläyhteisö lamaantunut vai 

onko se löytänyt uusia keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi? Myös kouluviihtymättö-

myyden ja koulupudokkuuden suhde kyläkoulujen lakkauttamiseen voisi tarjota hyvän 
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tutkimuskohteen. Taustalla vaikuttaa varmasti monia seikkoja, eikä koulun lakkauttamises-

ta suoraan seuraa koulupudokkuutta, mutta näitäkin asioita voisi tutkia. Lisäksi tulosten 

yksityiskohtaisemmalla selvittämisellä tästä tutkimuksesta saadaan uudenlaisia näkökul-

mia: miten koulukiusaaminen kyläkouluissa esiintyy, mitä kyläkoulujen yhteisöllisyydestä 

voidaan erityisesti oppia tai mitä lapset tekisivät, jotta uudessa koulussa olisi viihtyisää 

opiskella. 
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LIITE 1 

Hei! 

 

Olen XXX yläkoulun entinen oppilas ja opiskelen nyt Oulun yliopistossa yleistä kasvatus-

tiedettä. Teen jo alustavia pohdintoja graduani varten, jota alan työstää kunnolla ensi syk-

synä. Nyt tarvitsisin vähän apua ala- tai yläkouluikäisiltä oppilailta. 

Graduni aihe tulee luultavasti liittymään kyläkouluihin ja niiden lakkauttamiseen. Toivoi-

sin, että kirjoittaisit minulle vapaamuotoisen tarinan, esseen tai kertomuksen, faktamuotoi-

sen tai fiktiivisen, jossa kerrot omista kokemuksistasi kyläkoulun oppilaana. Apuna tekstin 

tuottamisessa voit halutessasi käyttää seuraavia kysymyksiä: 

 

-Mitä hyviä ja huonoja puolia näet kyläkoulussa ja siellä oppilaana olemisessa? 

-Mitä eroavuuksia (hyviä tai huonoja) näet kyläkoulussa ja yhtenäiskoulussa? 

-Miten oppilaiden välinen luokkahenki on muuttunut kyläkoulusta yhtenäiskouluun siirryt-

täessä? 

-Kuinka sinua on oppilaana otettu huomioon kyläkoulussa ollessasi? Entä yhtenäiskoulus-

sa? 

-Mitkä tekijät vaikuttavat mielestäsi kyläkoulun hyvään ilmapiiriin? Onko niillä eroa yhte-

näiskoulun kanssa? 

-Mikä opiskelussasi tai muussa on muuttunut kyläkoulusi lakkauttamisen myötä? 

Lisäksi voit kertoa esimerkiksi hauskoja tapahtumia, mieleen painuneita luokkatilanteita 

tms. kyläkoulusta. Kerro myös, kauanko opiskelit kyläkoulussa ja yhtenäiskoulussa. Ni-

meäsi tekstiin ei tarvitse kirjoittaa, mutta mainitse, oletko tyttö vai poika. Tekstin ei tarvit-

se olla pitkä, yksi sivu riittää. 
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